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ข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๔๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับแล้ว ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรอไว้ห้าวันก่อนนําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ คําว่า
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“สภา” หมายความว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“กรรมาธิการ” หมายความว่า กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ
“บริเ วณสภา” หมายความว่า อาณาบริเ วณอัน เป็น ขอบเขตของสภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ
และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ทําการต่าง ๆ และอาคารที่ทําการสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า องค์กรอิสระและองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๕ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ข้อ ๖ ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก
ผู้ มี อ ายุ สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม สภาเป็ น ประธานชั่ ว คราวของที่ ป ระชุ ม สภา เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภา
ดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพื่อให้ที่ประชุมสภาดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเป็น
จะต้องประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย
ในการดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาได้รับการเสนอชื่อ
เป็น ประธานสภาหรือ รองประธานสภา ให้สมาชิ กผู้ มีอ ายุสู งสุด ในลําดั บถั ด ไปซึ่ง อยู่ในที่ ประชุม สภา
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภา
ข้อ ๗ ในการเลื อ กประธานสภา สมาชิ ก แต่ ล ะคนมี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ได้ ห นึ่ ง ชื่ อ
การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ก่อนที่จะดําเนินการเลือกประธานสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ในการที่จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาต่อที่ประชุมสภา
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อ
ผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับ
อักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนําซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนน
ให้ประธานเชิญสมาชิกจํานวนห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้เลือกใหม่
อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลํ า ดั บ แรกหนึ่ ง คน และผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลํ า ดั บ ที่ ส องหนึ่ ง คน
ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ
(๒) ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลํ า ดั บ แรกเกิ น กว่ า หนึ่ ง คน ให้ นํ า ชื่ อ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ดั ง กล่ า ว
มาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ
(๓) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน
ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
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ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมสภา และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทําลายบัตรออกเสียง
ลงคะแนนนั้นด้วย
ข้อ ๘ ในการเลือกรองประธานสภา ให้นําความในข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาจํานวนสองคน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สองต่อไปตามลําดับ
ข้อ ๙ ในการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้นําความในข้อ ๗
และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ เมื่อได้เลือกประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งไปยังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว ให้เลขาธิการส่งสําเนา
ประกาศพระบรมราชโองการไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทราบด้วย
หมวด ๒
หน้าที่และอํานาจของประธานสภา
รองประธานสภาและเลขาธิการ
ข้อ ๑๑ ประธานสภามีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภา
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภา
(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาตลอดถึงบริเวณสภา
(๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก
(๕) แต่งตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตาม (๑) หรือ (๖)
(๖) หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจอื่ น ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ห รื อ ตามที่ กํ า หนดไว้
ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และ
อํานาจของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานสภา ให้รองประธานสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาตามลําดับที่เรียงไว้ในข้อ ๘
ข้อ ๑๓ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) นัดประชุมสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
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(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๖) รักษาสรรพเอกสารและข้อมูลของสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาวางไว้
(๘) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมสภา
ส่วนที่ ๑
วิธีการประชุม
ข้อ ๑๔ การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
ในการประชุ ม ที่ เ ป็ น การเปิ ด เผย ให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า ฟั ง การประชุ ม ได้ ต ามระเบี ย บที่
ประธานสภากําหนด และให้ประธานสภาจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง หรือ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เครื่ อ งขยายเสี ย งหรื อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ภายในบริ เ วณสภา และล่ า มภาษามื อ
ตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด หากมีเหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมสภาทราบ
ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ก็แต่
เฉพาะสมาชิก รัฐมนตรี และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน และห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ
หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเว้นการบันทึกของสภา
ข้อ ๑๕ การประชุมให้เป็นไปตามกําหนดที่สภามีมติไว้ แต่ประธานสภาจะสั่งงดการประชุม
ครั้งใดก็ได้เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควร หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาให้เรียกประชุมเป็นพิเศษ ก็ให้เรียกประชุมได้
ข้อ ๑๖ การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือ โดยให้แจ้งนัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ประธานสภาจะนัดเร็วกว่านั้นหรือนัดประชุม
โดยวิธอี ื่นใดก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๖ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกับการแจ้งนัดประชุมตามวิธีการในข้อ ๑๖ แต่ประธานสภาจะให้ส่งเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ได้
ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๘ การนัดประชุมหรือการส่งเอกสารตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ อาจดําเนินการส่ง
เป็นหนังสือด้วยก็ได้เมื่อประธานสภาเห็นสมควร หรือตามที่สมาชิกร้องขอ
ข้อ ๑๙ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณี ที่ ป ระธานสภาเห็ น ว่ า เรื่ อ งใดเป็ น เรื่ อ งด่ ว น จะจั ด ไว้ ใ นลํ า ดั บ ใดของระเบี ย บวาระ
การประชุมก็ได้
ข้อ ๒๐ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภากําหนด
และให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในสามสิบวันและ
แจ้งให้สมาชิกทราบ
ข้อ ๒๑ ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว้ก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณ
ให้เข้าประชุม ให้สมาชิกเข้านั่งในที่ที่จัดไว้
เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็น
องค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม ถ้ามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมพิจารณาได้
เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภายืนขึ้นจนกว่าประธานจะได้นั่งลง
ข้อ ๒๒ เมื่อพ้นกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว จํานวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม
ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้
ข้อ ๒๓ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมหรือพ้นกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว ประธานสภา
และรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมสภาหรือไม่อาจมาประชุมสภาได้ ให้เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ
ในกรณีเช่นนี้ให้เลขาธิการขออนุมัติที่ประชุมสภา เพื่อเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา
เป็ น ประธานชั่ ว คราวของที่ ป ระชุ ม สภา เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เลื อ กกั น เองให้ ส มาชิ ก คนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
เฉพาะคราวในคราวประชุมนั้น โดยให้นําความในข้อ ๗ ยกเว้นความในวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนการลงคะแนนเลือกประธานเฉพาะคราวให้กระทําเป็นการเปิดเผยตามข้อ ๖๗
ข้อ ๒๔ ในการประชุม ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
และต้องดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุมสภา ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธาน
อนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นคํากล่าวกับประธาน
ข้อ ๒๖ ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมสภา ให้ประธานพิจารณาอนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น หรืออาจตั้งข้อสังเกตก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกําหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือรายงานอื่นต่อสภา ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องที่เสนอใหม่ เว้นแต่
กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และให้ผู้แทนขององค์กรนั้นมีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมสภาได้
เมื่อประธานอนุญาต
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก จะต้ อ งตรวจสอบระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน และให้ผู้แทนมีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมสภาได้ เมื่อประธานอนุญาต
ในการแถลงหรือชี้แจง ให้นําความในข้อ ๒๖ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมสภาในปัญหาใด ๆ กําหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุม
สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยมิได้มอบหมายให้รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เลิกการประชุม
ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจแล้ว
ก่อนที่จะเสนอให้สภารับรองให้ทําสําเนาวางไว้สามฉบับ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ซึ่งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้
รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาประชุม และที่ขาดประชุม
บันทึกผลการแสดงตน และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งปรากฏรายชื่อสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง โดยยื่นคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ยอมแก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอ สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอให้สภาวินิจฉัย
ข้อ ๓๐ ในการตรวจรายงานการประชุมครั้งใด ถ้ามีผู้ใดกล่าวถ้อยคําหรือข้อความใด ๆ และ
ได้มีการถอนหรือถูกสั่งให้ถอนถ้อยคําหรือข้อความนั้นแล้ว ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาว่าสมควรจะตัดถ้อยคําหรือ ข้อความดังกล่าวออกหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรให้ตัดออก
ให้บันทึกว่า “มีการถอนคําพูด” หรือ “ถูกสั่งให้ถอนคําพูด” แล้วแต่กรณี ไว้ในรายงานการประชุมครั้งนั้น
ส่วนถ้อยคําหรือข้อความที่ตัดออก ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
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ข้อ ๓๑ รายงานการประชุมครั้งใด เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ว ถ้ามีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมเอง
หรื อ โดยสมาชิ ก ขอให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก็ ต าม ในคราวที่ ส ภาพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม นั้ น
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องแถลงต่อที่ประชุมสภาถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ข้อ ๓๒ เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุ ม ที่ ไ ด้ รั บ รองแล้ ว แต่ ป ระธานสภายั ง มิ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
หรือรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง หรือเหตุจําเป็นอื่นอันไม่อาจ
ก้าวล่วงได้ ให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น
ข้อ ๓๓ สภาอาจมีมติมิให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
แต่ให้มีบันทึกพฤติการณ์ไว้
ข้อ ๓๔ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่
ข้อ ๓๕ สภาอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญ
ของแผ่นดินที่มีการกล่าวหรือปรากฏในการประชุมได้
ข้อ ๓๖ ให้ เ ลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ พิ ม พ์ ห รื อ ผู้ โ ฆษณารายงานการประชุ ม เพื่ อ เป็ น การเปิ ด เผย
ให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ นอกจากรายงานการประชุมลับ
ที่มิได้มีมติของสภาให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณาตามข้อ ๓๕
ส่วนที่ ๒
การเสนอญัตติ
ข้อ ๓๗ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา และในกรณีที่เป็นญัตติ
ที่สมาชิกเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ญัตติที่สมาชิกร่วมกันเสนอตามจํานวนที่กําหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และญัตติที่สมาชิก
ไม่ได้เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
ข้อ ๓๘ ญั ต ติ ที่ ส มาชิ ก ขอให้ ส ภามี ม ติ ย กเลิ ก ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการใน
ศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน โดยต้องเสนอต่อประธานสภาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งระเบียบดังกล่าวให้สภา และให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๓๙ ญัตติขอให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอให้สภา
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภา ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
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ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
แล้วแต่กรณีนั้น จะต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ําหรือซ้อนกัน และจะต้องไม่ซ้ําหรือซ้อนกับหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะต่าง ๆ
ข้อ ๔๐ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ
(๑) ขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วน
(๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๕
(๔) ญัตติตามข้อ ๔๑ ข้อ ๖๖ ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๘ ข้อ ๗๔ ข้อ ๑๑๕ ข้อ ๑๒๘ หรือข้อ ๒๑๓
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๔๑ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภากํา ลั งปรึ กษาญั ต ติ ใดอยู่ ห้ ามมิ ใ ห้ เสนอญัต ติ อื่ น นอกจากญั ต ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ
(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพร้อมกัน
(๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา หรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
(๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๖) ขอให้ปิดอภิปราย
(๗) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้
เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ ๔๒ ญัตติตามข้อ ๔๑ (๖) และ (๗) ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ข้อ ๔๓ ญัตติตามข้อ ๔๑ (๗) ห้ามมิให้เสนอ
(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๒) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีตามหมวด ๕
(๓) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
(๔) ในการพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามหมวด ๘
(๕) ในการให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งตามหมวด ๙
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป
ข้อ ๔๕ ญัตติที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อท้ายญัตติที่เสนอ
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ข้อ ๔๖ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้น
พ้นศีรษะ
ข้อ ๔๗ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
และได้ส่งให้สมาชิกแล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมสภา
ข้อ ๔๘ การถอนคํา แปรญัต ติจ ะกระทํา เมื่อ ใดก็ไ ด้ แต่ การขอแก้ไ ขเพิ่ มเติม คําแปรญั ต ติ
จะกระทําได้เฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อ ๑๑๗
ข้อ ๔๙ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเป็นผู้รับรอง จะกระทํา
ได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้น
เข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมสภา
ข้อ ๕๐ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผู้เสนอญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตตินั้นเป็นอันตกไป
เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น
คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้ว ถ้าผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย คําแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
การมอบหมายให้ชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้น ต้องมอบแก่สมาชิกและ
ทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
ข้อ ๕๑ ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามมิให้นําญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ญัตตินั้นตกไป เว้นแต่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์
ได้เปลี่ยนแปลงไป
ส่วนที่ ๓
การอภิปราย
ข้อ ๕๒ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติมีหลายคน ให้ประธานอนุญาต
ให้ใช้สิทธิอภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น
ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนคําแปรญัตติ หรือสมาชิกผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนคําแปรญัตติไว้
ในขั้นคณะกรรมาธิการ ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้เสนอญัตติด้วย
ข้อ ๕๓ เมื่อผู้อภิปรายก่อนตามข้อ ๕๒ ได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลําดับต่อไปจะต้อง
เป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปราย
อีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปรายซ้อนได้
การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านย่อมกระทําได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด
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ข้อ ๕๔ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คํานึงถึงผู้เสนอญัตติ
ผู้แปรญัตติ ผู้รับรองญัตติหรือผู้รับรองคําแปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๕๕ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่ประธานกําหนด โดยต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผู้อื่น หรือใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยไม่จําเป็น และห้ามมิให้นําเอกสารใด ๆ มาอ่าน หรือนําวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภา
เว้นแต่ประธานจะอนุญาต
ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามมิให้
กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จําเป็น
ข้อ ๕๖ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้
แม้จะมิได้ฝ่าฝืนข้อ ๕๕ ก็ตาม
ข้อ ๕๗ สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับและประสงค์จะประท้วง ให้ยืนและยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ ประธานจะต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่
ประท้วงนั้นหรือไม่ คําวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้ถือเป็นเด็ดขาด
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใด
อันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น และเมื่อประธานวินิจฉัยว่าการอภิปรายนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ ผู้อภิปราย
ต้องถอนคําพูดตามคําสั่งของประธาน
ข้อ ๕๘ ผู้ อ ภิ ป รายอาจถอนคํ า พู ด ของตนได้ เ อง หรื อ เมื่ อ มี ผู้ ป ระท้ ว ง หรื อ ตามคํ า สั่ ง
ของประธานตามข้อ ๕๗
ข้อ ๕๙ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมสภาลงมติให้ปิดอภิปราย
(๓) ที่ประชุมสภาลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุม
สภาวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๖๑ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีก นอกจากในกรณีที่ที่ประชุมสภา
จะต้ อ งลงมติ ใ นเรื่ อ งที่ กํ า ลั ง ปรึ ก ษากั น อยู่ จึ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อ ภิ ป รายก่ อ นอภิ ป รายสรุ ป ได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมสภาจะลงมติ เมื่อการอภิปรายได้สิ้นสุดแล้ว ให้ประธานให้สัญญาณแจ้ง
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ
ข้อ ๖๒ ประธานอาจอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสภาก็ได้
ข้อ ๖๓ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น ให้ผู้ที่กําลังพูดอยู่หยุดพูดและ
นั่งลงทันที และให้ทุกคนนั่งฟังประธาน
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ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการ หรือกระแสพระราชดํารัส ให้ผู้อยู่ในที่ประชุมสภายืนฟัง
ด้วยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อ่าน
ส่วนที่ ๔
การลงมติ
ข้อ ๖๔ ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภา ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ เพื่อแสดงตนก่อนลงมติ
เว้นแต่ประธานจะพิจารณาเห็นว่าไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับองค์ประชุม ประธานจะให้ดําเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องให้สมาชิกแสดงตนก่อนลงมติอีกก็ได้
ข้อ ๖๕ การลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้
เสียงข้างมากนั้น ในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีสองฝ่าย ให้ถือเอาจํานวนคะแนนเสียง
ฝ่ายที่มากกว่า และในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีเกินสองฝ่าย ให้ถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด
ในกรณี มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ น เสี ย งชี้ ข าด
การออกเสียงชี้ขาดของประธาน ให้กระทําเป็นการเปิดเผยโดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๖๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําเป็นการเปิดเผย
เว้นแต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ขอให้กระทําเป็นการลับจึงให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรองมากกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมสภาก็ให้ลงคะแนน
โดยเปิดเผย
ข้อ ๖๗ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด
(๒) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพร้อมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผู้เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีน้ําเงิน
ผู้ไม่เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีแดง ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้แสดงบัตรลงคะแนนสีขาว โดยบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวให้สมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไว้ด้วย
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานกําหนด
(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสี ย งลงคะแนนเปิ ด เผยนั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี ต าม (๑) จะใช้ วิ ธี ต าม (๒) (๓) หรื อ (๔)
ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ ๗๔
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธาน
จะได้สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสี ย งลงคะแนนเปิ ด เผยตาม (๒) ให้ ป ระธานสั่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไปรั บ บั ต รลงคะแนน
จากสมาชิกมาเพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป
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ข้อ ๖๘ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด
(๒) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก
() ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (O)
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธานจะได้
สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๒) ให้สมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว้ และให้ประธานสั่งให้
เจ้าหน้าที่แจกกระดาษและซองให้แก่สมาชิกทุกคน และเมื่อสมาชิกเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองแล้ว
ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนดําเนินการต่อไป และในการ
ตรวจนับคะแนน ให้ประธานเชิญสมาชิกจํานวนห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
ข้อ ๖๙ ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานให้สัญญาณแจ้งสมาชิกทราบเพื่อพร้อมที่จะ
ออกเสียงลงคะแนนลับ
ข้อ ๗๐ ลําดับการลงมตินั้นให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลําดับไปหาญัตติต้น
แต่มิให้ถือว่าความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกล่าวมานี้เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้ว
เป็นอันเสียไป
ข้อ ๗๑ ประธานมีอํานาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมสภา
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗๒ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมสภาระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยตามข้อ ๖๗ (๑) หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อ ๖๘ (๑) อาจลงคะแนนได้ก่อน
ประธานสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนน
ทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จได้ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนน
ได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ ๗๓ เมื่ อ ได้ นั บ คะแนนเสี ย งเสร็ จ แล้ ว ให้ ป ระธานประกาศมติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาทั น ที
ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ กําหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ถึงจํานวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไว้นั้นหรือไม่
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี
ตามข้อ ๖๘ (๒) และ (๓) แล้ว ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย
ข้อ ๗๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับใหม่ เว้นแต่คะแนนเสียงมีความต่างกันเกินกว่าสิบคะแนน
จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่มิได้
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การนับคะแนนเสียงใหม่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้เปลี่ยนวิธีลงคะแนนเป็นวิธีดังกล่าวตามข้อ ๖๗
หรือข้อ ๖๘ ซึ่งอยู่ในลําดับถัดไป แล้วแต่กรณี เว้นแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้กําหนดวิธี
ลงคะแนนไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
เมื่อได้มีการนับคะแนนเสียงโดยวิธีดังกล่าวในข้อ ๖๗ (๓) แล้ว จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
อีกมิได้
ข้อ ๗๕ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมสภาว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น หรือเป็นการพิจารณาญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง โดยคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ให้ถือว่าที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับญัตตินั้น
ข้อ ๗๖ ให้เลขาธิการจัดทําบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน
และเปิดเผยบันทึกการลงมติดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อทราบได้ทั่วไป เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
หมวด ๔
กรรมาธิการ
ข้อ ๗๗ สภาอาจตั้ ง คณะกรรมาธิ การให้ มีห น้ า ที่แ ละอํา นาจพิจ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภา หรือตามที่สภามอบหมาย โดยจะกําหนดให้เป็นคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้
คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งสภาตั้งจากสมาชิกของสภาเท่านั้น ส่วนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกด้วยก็ได้
ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
กระทําการแทนมิได้
คณะกรรมาธิการอาจมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการช่วยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อนการสอบหาข้อเท็จจริงก็ได้
ข้อ ๗๘ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภา
หรือตามที่สภามอบหมาย ทั้งนี้ ในการกระทํากิจการของคณะกรรมาธิการให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นสําคัญ
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจํานวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน
แต่ไม่เกินสามสิบคน และให้มีจํานวนสิบหกคณะ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
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(๑) คณะกรรมาธิการการเมือง
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งการดําเนินการบริหารจัดการขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ
รวมทั้งการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตลอดจนการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ และกิจการทหาร
(๓) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและ
การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกิจการตํารวจ
(๔) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกํากับดูแล การส่งเสริม และการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(๕) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการศึกษาของชาติ การส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา การศึกษาในส่วนสาระการเรียนรู้ การกู้ยืมเพื่อการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬาของชาติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬา
(๖) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
สถาบันการเงินของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ในด้านงบประมาณ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
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(๗) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การพลั ง งาน การบริ ห าร การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา การจั ด หา การใช้
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน
(๘) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและชุมชน รวมถึงปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการพัฒนา
(๙) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการสื่อสาร
สารสนเทศ โทรคมนาคม วิทยุโทรทัศน์ และการสื่อสารมวลชน
(๑๐) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือ ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เ กี่ย วกั บสั งคม เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ คนพิการ และผู้ด้ อ ยโอกาส
รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพ
ของชุ มชน ด้ านการพั ฒนาชี วิ ต ความเป็ นอยู่ การสงเคราะห์ ดู แลผู้ ยากไร้ การสร้ างหลั กประกั น
และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑๑) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต
การแปรรูป และธุรกิจเกษตร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการพัฒนาการเกษตร
(๑๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางอวกาศ
การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า และการพาณิชยนาวี
(๑๓) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรื อ ศึกษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การต่ างประเทศ ความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งประเทศ คนไทยโพ้ น ทะเล
สถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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(๑๔) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บํารุงรักษา และ
คุ้ม ครองคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม รวมทั้ ง ศึก ษาปั ญ หาการใช้ การป้ อ งกั น การแก้ ไ ข และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๕) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การบริการ การส่งออก ดุลการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา การส่งเสริมและพัฒนาการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรคของ
การพัฒนาการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการแรงงาน
(๑๖) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ การรักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
อัตลักษณ์ไทย และการท่องเที่ยว
หากมีความจําเป็นสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมาธิการ
ลงเมื่อใดก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหน่งกรรมาธิการสามัญประจําสภาได้ไม่เกินสองคณะ เว้นแต่สมาชิก
ที่ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ให้ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาได้หนึ่งคณะ สําหรับสมาชิกผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
จะดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาอื่นอีกมิได้
ข้อ ๗๙ การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า สภาตามข้ อ ๗๘ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภา
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง และให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความจํานงโดยยื่นต่อคณะกรรมาธิการสามัญ
ตามแบบที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนด เพื่อที่จะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
ได้ไม่เกินสามคณะโดยเรียงตามลําดับความต้องการ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใด
มีสมาชิกยื่นแสดงความจํานงจะดํารงตําแหน่งไว้น้อยกว่าหรือเกินกว่าจํานวนที่จะมีได้ในคณะกรรมาธิการคณะนั้น
ให้ใช้วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือใช้วิธีจับสลาก
การเลือกคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเลือกจากรายชื่อสมาชิก
ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘๐ ในกรณี ที่ ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจใด หรื อ การดํ า เนิ น การใดของคณะกรรมาธิ ก าร
มี ความซ้ํ าหรื อซ้ อนกั น ให้ ประธานสภาพิ จารณาว่ าจะให้ หน้ าที่ และอํ านาจ หรื อการดํ าเนิ นการนั้ น
เป็นของคณะกรรมาธิการคณะใด
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ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมาธิการหลายคณะ ให้ประธานสภาดําเนินการให้คณะกรรมาธิการทุกคณะที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ดําเนินการ ในการนี้ คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องจะมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการร่วมเพื่อช่วยดําเนินการก็ได้
โดยไม่นําความในข้อ ๘๖ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับ
ข้อ ๘๑ ให้ ส ภาตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น คณะหนึ่ ง
มีจํานวนไม่เกินยี่สิบแปดคน ประกอบด้วยประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานสภา
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง
ทุกคณะ คณะละหนึ่งคน ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งคน และเลขาธิการเป็นกรรมาธิการ และให้
ที่ประชุมสภาเลือกตามข้อ ๘๓ อีกไม่เกินเจ็ดคน
คณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใด
ตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธานสภามอบหมาย
(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา
(๓) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการอื่น
ของสภา
(๔) ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ
(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการพิจารณา
รายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ
ตามข้อ ๘๒ ข้อ ๘๓ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๒ ข้อ ๑๔๔ หรือข้อ ๑๖๓ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม
(๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙
เพื่อลดภาระของผู้มาชี้แจง
(๗) ดําเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของสภา
(๘) เสนอแนะต่ อ ประธานสภาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบงานสภา และการดํ า เนิ น กิ จ การ
ในด้านต่าง ๆ ของสภา
(๙) รับคําร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
(๑๐) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๙๘
(๑๑) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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(๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก
(๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา
ข้อ ๘๒ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกินสามสิบคน ในจํานวนนี้ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด มีหน้าที่และอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ ๘๓ ภายใต้บังคับข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้ที่ประชุมสภา
เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ครั้งละหนึ่งชื่อหรือหลายชื่อก็ได้ การเสนอต้องมีสมาชิกรับรอง
ไม่น้อยกว่าห้าคน
ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อ
ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ
ในเรื่องอื่น ๆ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
การออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมาธิการ ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเท่ากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกตามวิธีที่ประธานกําหนด
ให้ ประธานและเลขาธิการเป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบในการตรวจนับ คะแนน และให้ป ระธานแจ้ง ผล
การตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการในการประชุมครั้งนั้นหรือครั้งต่อไป
ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการตามวรรคห้าดํารงตําแหน่งกรรมาธิการนับแต่วันที่สภาลงมติเลือก
ข้อ ๘๔ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หากสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา
หรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาที่เกี่ยวข้อง ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด โดยคํานึงถึงสัดส่วนหญิงและชายที่เหมาะสมและเป็นธรรม
การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เข้ า ชื่ อ เสนอ หากสภามิ ไ ด้ พิ จ ารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาที่เกี่ยวข้อง ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ข้อ ๘๕ การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้นําความในหมวด ๓ การประชุมสภา และหมวดอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และ
ตําแหน่งอื่นตามความจําเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ แต่มิให้เลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาจากผู้มีส่วนได้เสียขัดแย้ง มีตําแหน่งหรือฐานะที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ในกรณีมีผู้ที่ได้รับเลือกในตําแหน่งต่าง ๆ ได้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
ให้กรรมาธิการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม
เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ โดยให้คณะกรรมาธิการแต่งตั้ง
จากรายชื่อข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรายชื่อที่เลขาธิการจัดทําเสนอ
คณะกรรมาธิ การสามัญประจํ าสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง และคณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ
ตามข้ อ ๘๑ และข้ อ ๘๒ อาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารได้ ไ ม่ เ กิ น สี่ ค ณะ คณะละไม่ เ กิ น สิ บ สองคน
ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ
ตามแต่จะมอบหมาย
คณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติ หรือคณะกรรมาธิการที่สภามีมติให้ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเป็นผู้เสนอ อาจตั้ง
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารได้ ไ ม่ เ กิ น สามคณะ คณะละไม่ เ กิ น สิ บ สองคน ซึ่ ง เลื อ กจากรายชื่ อ
ที่กรรมาธิการเสนอ เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายและภายในเวลาที่กําหนด
ประธานและรองประธานคนที่หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคสี่และวรรคห้า ต้องตั้งจากสมาชิก
ที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น แต่สําหรับประธานคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ให้พิจ ารณาร่างพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ หรือ ร่างพระราชบั ญญัติ จะตั้ งจากกรรมาธิการ
ในคณะนั้นที่เป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้
ให้นําความในข้อ ๙๙ มาใช้บังคับกับอนุกรรมาธิการ และให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม รวมทั้งความในข้อ ๘๕ ข้อ ๘๗ และข้อ ๙๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๘๗ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานคณะกรรมาธิ ก าร หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน ให้รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งไม่มีหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมาธิการลําดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการแล้ว หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติแต่งตั้งกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีรองประธานคณะกรรมาธิการคนเดียว ให้นําความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๘๘ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ หรือกิจการที่กระทําหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่ ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
การเรียกตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ทราบ และให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ในกิจการที่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ
ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ข้อ ๘๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารใดประสงค์ จ ะเรี ย กบุ ค คลมาชี้ แ จงตามข้ อ ๘๘
ให้ประธานคณะกรรมาธิการนั้น แจ้งชื่อบุคคล ตําแหน่ง เรื่องที่ขอให้ชี้แจง รวมทั้งวันและเวลาที่ขอ
ให้มาชี้แจงให้เลขาธิการทราบ แล้วให้เลขาธิการแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการคณะอื่นทราบโดยไม่ชักช้า
ความในข้อนี้ให้นําไปใช้บังคับแก่การดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙๐ สมาชิ ก และผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมาธิ ก าร มี สิ ท ธิ เ ข้ า ฟั ง การประชุ ม
คณะกรรมาธิการ
ในกรณีประชุมลับผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม และได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมาธิการ
ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๙๐ ผู้เสนอญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้ตลอดเรื่อง ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้
การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกอื่นกระทําแทนได้ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ
ข้อ ๙๒ ให้ เ ลขาธิ ก ารประกาศกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารไว้ ณ สํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติให้มาชี้แจงประกอบญัตติหรือคําแปรญัตติ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙๓ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัด จนเวลาล่วงไป
เกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการได้เริ่มพิจารณาคําแปรญัตติใด คําแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น
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ข้อ ๙๔ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด
จะสงวนคําแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้
ข้อ ๙๕ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด จะสงวนความเห็น
ของตนในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้
ข้อ ๙๖ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อสภา
ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทํา
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้
ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้สภาพิจารณา
ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงาน
และข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙๘ ถ้ามีมติของสภาให้คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในกําหนดเวลาใด หากคณะกรรมาธิการเห็นว่า
จะดําเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน แล้วให้ดําเนินการต่อไป ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ป็ น การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระธานสภาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
ในการนี้ ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่กําหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม หรือให้ดําเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร
(๒) ในกรณี ที่ เ ป็ น การกระทํ า กิ จ การ พิ จ ารณาสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งใด
โดยคณะกรรมาธิการ
(ก) ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการที่สภามีมติให้ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเป็นผู้เสนอต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง แต่หากสภามีมติให้ดําเนินการใดโดยมี
กําหนดเวลาแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ถ้าคณะกรรมาธิการยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ประธานสภาอาจพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
แต่เมื่อรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดของคณะกรรมาธิการแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
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(ข) ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการที่สภามีมติมอบหมายให้ดําเนินการใดโดยมีกําหนดระยะเวลา
ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
การขออนุญาตขยายเวลาตาม (๒) (ก) ต้องเสนอรายงานผลการดําเนินการที่ผ่านมา พร้อมด้วย
แผนการดําเนินการต่อไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ในการนี้ ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานสภา และเมื่อประธานสภา
ได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการคณะใดขยายเวลาในการดําเนินการแล้ว ให้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ
ในกรณีที่มีการขอขยายเวลาเกินเวลาที่กําหนดไว้ใน (๒) (ก) ต้องงดใช้ข้อบังคับตามข้อ ๒๑๓
ให้เสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งนอกจากต้องดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ต้องแสดงเหตุผลและ
ความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๙๙ กรรมาธิการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) อายุของสภาสิ้นสุดลง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิมตามข้อ ๙๘
(๕) สภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๐๐ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ประธานคณะกรรมาธิการนั้น
จะแจ้งต่อประธานสภา เพื่อขอให้สภาตั้งกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๑๐๑ บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภามีมติ
มิให้เปิดเผย
หมวด ๕
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๐๒ หากมีกรณีที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๕๙
ของรัฐธรรมนูญ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๓ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
ได้หนึ่งชื่อ โดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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ในการรับรองตามวรรคหนึ่ง สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเป็นผู้รับรองได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น วิธีการรับรอง
ให้กระทําเป็นการเปิดเผยโดยการใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๐๔ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
ให้กระทําเป็นการเปิดเผย โดยเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนน
เป็นรายบุคคล โดยการกล่าว “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง”
มติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
หากคะแนนเห็ นชอบไม่ ม ากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ให้ ดํ า เนิ น การ
เสนอชื่อใหม่
ข้อ ๑๐๕ กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพียงคนเดียว โดยการกล่าวชื่อผู้ที่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสภาหรือกล่าวงดออกเสียง และให้ผู้ที่
ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด และมี ค ะแนนมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภา
แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือ
มีคะแนนเท่ากัน ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกใหม่จนกว่าจะมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๑๐๖ กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเพียงคนเดียว โดยการกล่าวชื่อผู้ที่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสภา หรือกล่าวงดออกเสียงและ
ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
แต่ ถ้ า ผู้ ท่ี ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด มี ค ะแนนไม่ ม ากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่
ให้ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกใหม่ โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้
สมาชิกลงคะแนน
(๒) ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลํ า ดั บ แรกหนึ่ ง คน และผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ลํ า ดั บ ที่ ส องหนึ่ ง คน
ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน
(๓) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน
ให้นําชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือ
มีคะแนนเสียงเท่ากันอีก ให้สมาชิกเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อีก แล้วแต่กรณี โดยให้
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ออกเสียงลงคะแนนเลือกต่อไปจนกว่าจะมีผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
หมวด ๖
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดทํากฎหมายลําดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระสําคัญมาพร้อมกันด้วย
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้แสดงไว้โดยสังเขปเพื่อให้ที่ประชุมสภาเข้าใจถึงความจําเป็น
หรือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ ว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการใด
ในกรณี ที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก กฎหมายเดิ ม ให้ ร ะบุ เ ฉพาะมาตราที่ เ ป็ น หลั ก
ที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ หรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้ แต่มิให้ถือว่ามาตรา
ที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ
ในกรณีที่เป็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องแสดง
แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประธานสภาอาจกําหนดระเบียบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) การสรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติและเหตุผลในการกําหนดสาระสําคัญนั้นแต่ละเรื่อง
(๒) การจัดทําตารางการแก้ไขเพิ่มเติมและเหตุผลที่ใช้พิจารณาแก้ไขในวาระต่าง ๆ
ข้อ ๑๐๘ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา ให้ประธานสภาทําการตรวจสอบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับ หากเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๗ ให้ประธานสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นกลับคืนไปยังผู้เสนอเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๑๐๙ ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญ
ให้เลขาธิการจัดทํารายงานผลการดําเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพื่อให้สภาทราบด้วย
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมสภา
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ข้อ ๑๑๐ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกเป็นผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๒)
ของรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญนั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินตามมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของที่ประชุมร่วมกันระหว่าง
ประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะที่จะวินิจฉัย โดยให้ประธานสภา
จัดให้มีการประชุมร่วมกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย
หากภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม ผู้เสนอไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
กลับคืนไป ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคสี่แล้ว หากไม่ให้คํารับรองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับ ให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ
ข้อ ๑๑๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้กระทําเป็นสามวาระตามลําดับ
ข้อ ๑๑๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อนี้ สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น
มาถึงคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน
สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้
และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณา
ในวาระที่สอง
ข้อ ๑๑๓ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส มาชิ ก เป็ น ผู้ เ สนอตามมาตรา ๑๓๓ (๒)
ของรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี
อาจขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติตามข้อ ๑๑๒ ก็ได้ โดยให้รอการพิจารณา
ไว้ก่อนสามสิบวัน
เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อสังเกต หรือเมื่อพ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีมิได้ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนมาพร้อมข้อสังเกต ให้บรรจุ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๑๔ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา
ให้สภาพิจารณาในลําดับต่อไปเป็นวาระที่สอง
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ข้อ ๑๑๕ การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา
ตามปกติ ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนและที่ประชุม
สภาอนุมัติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ข้อ ๑๑๖ ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น สภาจะมอบหมาย
ให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้
ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใด
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกําหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้กําหนดเวลา
แปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของกําหนดเวลาแปรญัตติเป็นวันหยุดทําการตามประกาศ
เป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทําการนั้นเป็นวันสุดท้ายของ
กําหนดเวลาแปรญัตติ
การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ข้อ ๑๑๘ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วย
คําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็น
ของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อ สังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกต
ดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา และให้นําความในข้อ ๙๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑๙ ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกเป็นผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญ และในขั้นรับหลักการไม่เป็น
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ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง ถ้าสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
ในมาตราใด และประธานสภาเห็นเองหรือสมาชิกทักท้วงต่อประธานสภาโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภา
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๑๐ และหากที่ประชุมร่วมกันตามข้อ ๑๑๐
วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน
ให้ ส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไปให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รอง ถ้ า นายกรั ฐ มนตรี ไ ม่ ใ ห้ คํ า รั บ รอง
ให้สภาดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ข้อ ๑๒๐ เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๑๘ แล้ว
ให้เสนอสภาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่า
สมาชิ ก ทุ ก คนในที่ ป ระชุ ม สภาประกอบกั น เป็ น คณะกรรมาธิ ก าร และประธานมี ฐ านะเป็ น ประธาน
คณะกรรมาธิการด้วย
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป
ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณา
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคํา
หรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติหรือการสงวน
ความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามลําดับ
มาตราทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธาน
อาจกําหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้นําความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่งและในการพิ จารณาครั้ง นี้สมาชิ กอาจขอแก้ ไขเพิ่มเติม ถ้อ ยคําได้ แต่ จ ะขอแก้ไขเพิ่มเติ ม
เนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้น
มีความผิดพลาด หรือมีความจําเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธาน
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หารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้
ข้อ ๑๒๔ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาต่อไป
ในวาระที่สาม
ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย
ข้อ ๑๒๖ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ หรือลงมติ
ในวาระที่สามไม่สมควรประกาศร่างพระราชบัญญัติใช้เป็นกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่ งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ให้เลขาธิการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๒๘ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาให้ ค วามเห็ น ชอบในวาระที่ ส ามว่ า
สมควรประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมายมี ค วามผิ ด พลาด และสมควรได้ รั บ การพิ จ ารณาทบทวนอี ก ครั้ ง
ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้นําร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ดําเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นและเหตุผลที่จะขอนํากลับมาทบทวน
ให้ชัดเจน
การพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น และให้ ก ระทํ า ในที่ ป ระชุ ม สภาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภา และให้ดําเนินการตามข้อ ๑๒๑ ถึงข้อ ๑๒๗ ต่อไป
ข้อ ๑๒๙ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน ประธานสภา
อาจกําหนดระเบียบให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในร่างพระราชบัญญัติที่สภาหรือคณะกรรมาธิการ
พิจารณาก็ได้
หมวด ๗
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๓๐ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้นําความ
ในหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกเสนอตามมาตรา ๑๓๑
ของรัฐธรรมนูญ ในวาระที่สอง หากมิใช่เป็นการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะหนึ่งขึ้นพิจารณา โดยให้คณะรัฐมนตรี และศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
เสนอรายชื่อรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอตามมาตรา ๒๖๗
ของรัฐธรรมนูญ ในวาระที่สอง หากมิใช่เป็นการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะหนึ่งขึ้นพิจารณา โดยให้คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ เสนอรายชื่อรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคสอง
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภากําหนด หากที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาให้ความเห็นชอบ
(๒) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ความเห็นหรือไม่มี
ข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้สภาดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๒๗
(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาให้ความเห็นชอบนั้น มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ หรือ ทําให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นดังกล่าว โดยมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๒๗
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคสาม
ต้ องพิ จารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่ สภากํ าหนด หากที่ ประชุ มสภาพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่ าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
(๒) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่ให้ความเห็นหรือไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่ได้แจ้งให้ประธานสภาทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว
ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๒๗
(๓) ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และแจ้งให้
ประธานสภาทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง ให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
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เป็ น เรื่ อ งด่ ว น และให้ ส ภาตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญ ขึ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้ า
ของรัฐธรรมนูญ
(๔) เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ตาม (๓) พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ และเสนอต่ อ สภาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งรายงาน
ต่อประธานสภา ให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ทั้งนี้ ถ้าสภามีมติ
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป แต่หากสภามีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนไม่ถึงสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญตาม (๓) เสนอ
และให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๒๗
หมวด ๘
การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ ๑๓๑ เมื่ อ มี ก รณี ที่ ส ภาจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน่ ง ใดตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นั้ น รวมทั้ ง รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานอั น จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั้ น
เป็นกรณี ๆ ไป
การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต้ อ งกระทํ า ให้ เ สร็ จ ครบทุ ก รายภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ เว้ น แต่ จ ะมี
กฎหมายกําหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดบัญญัติให้สภาเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
แต่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกไว้ สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อ พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่เห็นสมควรเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่ต้องเลือก เพื่อเสนอต่อสภา
ภายในเวลาที่กําหนดก็ได้
ข้อ ๑๓๒ การตั้งกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๓๑ ให้ตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ มีจํานวนไม่เกินห้าคน จํานวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิก
ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน
ข้อ ๑๓๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใดตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญอาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจําเป็นจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร
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ให้คณะกรรมาธิการสามัญมีหนังสือเชิญบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มาให้ข้อเท็จจริง หรือชี้แจงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่ประสงค์จะทราบ หรืออาจให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็ได้ หากปรากฏว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ ให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมีสิทธิชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรม
ข้อ ๑๓๔ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญให้กระทําเป็นการลับ โดยผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้
ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการสามัญ
ข้อ ๑๓๕ เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญ ดําเนินการตามหน้าที่เสร็จ แล้ว ให้เสนอรายงานต่ อ
ประธานสภา
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวจะแยกจัดทําบางส่วนเป็นรายงานลับก็ได้ ในกรณีนี้
ให้ระบุข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ พร้อมจัดทําบทสรุปเป็นรายบุคคล
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย
ข้อ ๑๓๖ เมื่ อ ประธานสภาได้ รั บ รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ตามข้ อ ๑๓๕ แล้ ว
ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน และให้เลขาธิการจัดส่งเฉพาะระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกโดยไม่ต้องจัดส่งรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ
ดังกล่าวไปด้วย
ข้อ ๑๓๗ ในการประชุม ให้คณะกรรมาธิการสามัญนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามั ญ
ต่อที่ประชุมสภา โดยให้เลขาธิการแจกจ่ายสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญให้แก่สมาชิก
เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสภา สําเนารายงานลับดังกล่าว สมาชิกจะนําออกนอกห้องประชุมมิได้
ก่ อ นนํ า เสนอรายงานลั บ ของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาตามวรรคหนึ่ ง
ให้คณะกรรมาธิการสามัญร้องขอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้มีการดําเนินการประชุมลับ
ในกรณีที่มิได้มีการประชุมลับ ให้ประธานสภาสั่งงดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์
ภายหลังการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นให้เลขาธิการส่งรายงานลับตามวรรคหนึ่งไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนว่าจะสมควรเปิดเผยหรือไม่ และถ้าคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผย ให้เลขาธิการแยกรายงานลับดังกล่าว
ออกจากรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้ โดยจะเปิดเผยมิได้
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ข้อ ๑๓๘ หากสภาพิ จ ารณารายงานตามข้ อ ๑๓๕ แล้ ว เห็ น ว่ า ยั ง มี ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรือพยานหลักฐานใดไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและลงมติได้ ที่ประชุมสภาอาจมีมติ
ให้คณะกรรมาธิการสามัญสอบหาข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ให้คณะกรรมาธิการสามัญดําเนินการตามมติของสภาโดยเร็ว แล้วจัดทํารายงานเพิ่มเติมเสนอไปยัง
ประธานสภาต่อไป
ข้อ ๑๓๙ เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณารายงานเสร็จแล้ว ให้สมาชิกส่งคืนสําเนารายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญต่อเลขาธิการในที่ประชุมสภา เพื่อนําไปทําลายตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อไป โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
มอบหมาย เป็นผู้กํากับในการทําลายนั้น
ข้อ ๑๔๐ ให้นําความในหมวด ๔ ว่าด้วยกรรมาธิการ มาใช้บังคับกับการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการสามัญโดยอนุโลม เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้แล้วในหมวดนี้
หมวด ๙
การให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๔๑ ในหมวดนี้ คําว่า
“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิร้องขอให้สภามีมติให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งที่สภาอาจมีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๑๔๒ การให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้ร้องยื่นคําร้องต่อประธานสภา โดยจะต้องทําเป็น
หนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อผู้ร้องโดยระบุวัน
เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ และต้องระบุชื่อ ตําแหน่ง ของผู้ถูกร้อง และการกระทําหรือพฤติการณ์
ที่กล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและ
เพียงพอที่สภาจะดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาต่อไปได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเป็นสมาชิกให้เลขาธิการ
ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อและลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐานแทนการระบุตัวตนของผู้ร้อง
เมื่อมีคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๔๓ เมื่ อ ประธานสภาได้ รั บ คํ า ร้ อ งแล้ ว ให้ ป ระธานสภาดํ า เนิ น การตรวจสอบ และ
พิจารณาว่าคําร้องถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อ ๑๔๒ นั้นกําหนดหรือไม่ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง หากไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ
เพื่อขอขยายระยะเวลา ในกรณีที่เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๔๔
หากปรากฏว่าคําร้องไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อ ๑๔๒ นั้นกําหนดให้
ประธานสภาส่งคําร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ ง จากประธานสภา ในกรณี ที่ ป ระธานสภาได้ รั บ คํ า ร้ อ งที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ให้ ต รวจสอบคํ า ร้ อ งดั ง กล่ า ว
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ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในกรณีที่เห็นว่าผู้ร้องได้แก้ไขถูกต้องครบถ้วนให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุม
เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑๔๔ แต่ ห ากเห็ น ว่ า คํ า ร้ อ งนั้ น มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ให้ประธานสภาส่งคําร้องคืนให้แก่ผู้ร้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําคําร้อง การดําเนินการตรวจสอบ การพิจารณาคําร้องและ
การแจ้งผลการตรวจสอบกรณีคําร้องไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
ข้อ ๑๔๔ เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง ให้สภามีมติส่งคําร้อง
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ หรือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงตามคําร้อง
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
รวมทั้ ง สามารถอ้ า งตนเองและพยานหลั ก ฐานอื่ น เป็ น พยานได้ ต ามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารตามวรรคหนึ่ ง
เห็นสมควร
เมื่อ ที่ป ระชุมสภามีม ติให้ ดําเนิ นการตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ ง
ดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และจัดทํารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็น
แล้วเสนอไปยังประธานสภาโดยเร็ว
ข้อ ๑๔๕ เมื่อประธานสภาได้รับรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจาก
คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔ แล้ว ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจากคณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔
และบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ให้ประธานสภามีคําสั่งให้แจกสําเนารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจาก
คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔ ให้แก่สมาชิก เพื่อศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เว้นแต่เอกสาร
ที่เป็นหลักฐานมีจํานวนมากให้สมาชิกตรวจดูได้ที่ห้องเก็บหลักฐาน ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดไว้
เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการประชุมของสภาหรือที่เป็นหลักฐานในเรื่องการให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง
ให้ถือเป็นเอกสารที่ไม่เปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๔๖ ในการพิจ ารณาของสภาเพื่ อ ให้ บุ ค คลพ้ นจากตํ า แหน่ง ให้พิ จ ารณาโดยเปิ ด เผย
เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสําคัญจึงให้พิจารณาลับ
ในการพิจารณาลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภา หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการพิจารณาได้
ก็ แ ต่ เ ฉพาะสมาชิ ก ผู้ ร้ อ ง ผู้ ถู ก ร้ อ ง และผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากที่ ป ระชุ ม สภา และห้ า มบั น ทึ ก ภาพ
หรือเสียงหรือใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเว้นการบันทึกของสภา
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ข้อ ๑๔๗ เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๔๕ แล้ว
เห็นว่าประเด็นใดยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและลงมติได้ ที่ประชุมสภาอาจมีมติ
ให้คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔ สอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้
หากที่ประชุมสภามีมติให้คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔ สอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๔ ดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จและจัดทํารายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นไปยังประธานสภาโดยเร็ว
หากที่ประชุมสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง เอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมาธิ ก ารตามข้ อ ๑๔๔ สมบู ร ณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาและลงมติ ไ ด้
ให้ประธานสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติโดยเร็ว
ข้อ ๑๔๘ การออกเสี ย งลงมติ ใ ห้ ก ระทํ า โดยวิ ธี ล งคะแนนลั บ ให้ เ ลขาธิ ก ารจั ด ให้ มี ก าร
ลงคะแนนในคูหา โดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนน และจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุชื่อผู้ถูกร้องจากนั้น
ให้เลขาธิการขานชื่อสมาชิกเพื่อรับบัตรลงคะแนนที่หน้าคูหาลงคะแนน แล้วเข้าลงคะแนนในคูหาไปโดยลําดับ
โดยให้สมาชิกกาเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องที่กําหนดว่าพ้นจากตําแหน่งหรือไม่พ้นจากตําแหน่ง
และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วจึงเริ่มนับคะแนน
ข้อ ๑๔๙ ให้ประธานจัดให้มีการจับสลากเพื่อคัดเลือกสมาชิกจํานวนสิบคน เป็นกรรมการ
ผู้ดําเนินการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน
การนับคะแนนให้ขานคะแนนว่า “พ้นจากตําแหน่ง” หรือ “ไม่พ้นจากตําแหน่ง” พร้อมทั้ง
ชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้อยู่ในที่ประชุมสภาได้เห็นด้วย
ข้อ ๑๕๐ มติของสภาในการให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๑๕๑ เมื่อสภามีมติแล้ว ให้ประธานสภาแจ้งมติให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยทันที
ข้อ ๑๕๒ นับ แต่ เ มื่ อมี คํ า ร้ อ งตามข้ อ ๑๔๒ เป็ น ต้ น ไป จนเสร็จ สิ้ น การออกเสี ย งลงมติ
ตามข้อ ๑๔๘ สมาชิกจักต้องวางตนเป็นกลางและเที่ยงธรรม ไม่กล่าวหรือแสดงไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
ซึ่งข้อความหรือความเห็นอันจะทําให้การพิจารณาและการวินิจฉัยของที่ประชุมสภาต้องเสียความยุติธรรมไป
เช่น
(๑) วิพากษ์ต่อสาธารณะในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นกลางในเรื่องที่พิจารณา
(๒) ให้ความเห็นต่อสาธารณะ โดยประสงค์จะบ่งบอกให้ทราบได้ว่าตนจะมีมติเช่นใด
(๓) ให้ความเห็นในหมู่สมาชิกอันเป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งการพิจารณา หรือเป็น
การวิพากษ์โดยไม่เที่ยงธรรม ยังผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
(๔) ชักจูงหรือชี้แนะให้สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดมีมติไปในทางใดในลักษณะที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของการเป็นสมาชิก
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ข้อ ๑๕๓ เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งตามที่
กฎหมายกําหนด ให้นําความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นทําหน้าที่
หรือไม่ก็ได้
หมวด ๑๐
การเสนอและการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๔ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญ ต้องแบ่งเป็นมาตรา
และต้องมีบันทึกประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้กําหนดโดยชัดแจ้ง และระบุมาตราที่ต้องการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกด้วย
ข้อ ๑๕๕ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
ข้อ ๑๕๖ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ สนอต่ อ สภา ให้ ป ระธานสภาเปิ ด เผยเพื่ อ ให้
ประชาชนทราบตามวิธีการที่ประธานสภากําหนด
ข้อ ๑๕๗ ร่างรัฐ ธรรมนูญ แก้ไ ขเพิ่มเติ มที่ ผู้มีสิ ทธิ เลื อ กตั้งเข้า ชื่อ เสนอ ให้เลขาธิ การจั ดทํ า
รายงานผลการดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเพื่อให้สภาทราบด้วย
ในการพิ จ ารณาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ แ ทนของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ที่ เ ข้ า ชื่ อ เสนอร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น เป็ น ผู้ เ สนอและชี้ แ จงร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ต่อที่ประชุมสภา
ข้อ ๑๕๘ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๒๕๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ให้ประธานสภาทําการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๕๙ ให้ ป ระธานสภาบรรจุ ร่ างรั ฐ ธรรมนูญ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม เข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ
ให้นับแต่วันที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน
การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ยื่นไว้เดิมให้กระทําได้ก่อนประธานสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม
โดยต้องให้ผู้เสนอญัตติที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมญัตติด้วย เว้นแต่เป็นการขอแก้ไข
เล็กน้อย
ข้อ ๑๖๐ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําเป็นสามวาระตามลําดับ
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ข้อ ๑๖๑ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติ
ว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา
ก่อนรับหลักการก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมสภามีมติให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติ
รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และ
เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้ลงมติว่าจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใดเป็นหลัก
ในการพิจารณาในวาระที่สอง
ข้อ ๑๖๒ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ไว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในลําดับต่อไปเป็นวาระที่สอง
ข้อ ๑๖๓ การพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง ให้ ส ภาตั้ ง กรรมาธิ ก ารขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
ประกอบด้วยกรรมาธิการตามจํานวนที่สภาเห็นสมควรกําหนด
ข้อ ๑๖๔ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ สมาชิกผู้ใดเห็นควร
แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้เสนอคําแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกําหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้กําหนดเวลา
แปรญัตติเป็นอย่างอื่น
การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ
แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น
ข้อ ๑๖๕ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย
ข้อ ๑๖๖ เมื่อประธานสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ ๑๖๕ แล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖๗ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปราย
ได้ เฉพาะถ้ อยคํ าหรื อข้ อความที่ คณะกรรมาธิ การมี การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ส่ วนกรณี ที่ มี การสงวนคํ าแปรญั ตติ
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หรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวน
ความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖๘ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ในวาระ
ที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอตามจํานวนที่ที่ประชุมสภา
เห็นสมควรกําหนดได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาด้วย โดยให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะถ้อยคํา
หรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ส่วนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอได้แสดงความคิดเห็นตามจํานวนที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรกําหนดด้วยก็ได้
ข้อ ๑๖๙ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
เป็นประมาณ
ข้อ ๑๗๐ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๖๗ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่งและในการพิ จารณาครั้ง นี้สมาชิ กอาจขอแก้ ไขเพิ่มเติม ถ้อ ยคําได้ แต่ จ ะขอแก้ไขเพิ่มเติ ม
เนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
ข้อ ๑๗๑ เมื่อได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน
เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้สภาพิจารณาต่อไปในวาระที่สาม
ข้อ ๑๗๒ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายและให้
ที่ประชุมสภาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและ
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
ข้อ ๑๗๓ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบด้วย ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๑๗๔ เมื่ อ สภามี ม ติ ใ นวาระที่ ส ามเห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว
ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วให้ประธานสภาดําเนินการส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้นายกรัฐมนตรี
นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป
ข้อ ๑๗๕ ในกรณี ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หมวด ๑ บททั่ ว ไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล
หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้ ก่อนดําเนินการ
ตามข้อ ๑๗๔ ต้องดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ส่ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วไปให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจในการจั ด ให้ มี
การออกเสียงประชามติดําเนินการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติต่อไป
(๒) ในกรณี ที่ ผ ลการออกเสี ย งประชามติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๗๔ ต่อไป
(๓) ในกรณี ที่ ผ ลการออกเสี ย งประชามติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๑๗๖ ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตามข้อ ๑๗๔
สมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาว่าร่างรัฐธรรมนูญตามข้อ ๑๗๔ ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตามมาตรา ๒๕๖ (๘)
ของรัฐธรรมนูญ และให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
หมวด ๑๑
การตั้งกระทู้ถาม
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ
(๑)
(๒)
ข้อ
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๑๗๗ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
กระทู้ถามสด
กระทู้ถามทั่วไป
๑๗๘ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว
๑๗๙ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย
เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก
เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ
เป็นเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ําหรือเรื่องทํานองเดียวกันกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
เป็นการให้ผู้ตอบกระทู้ถามออกความเห็น
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(๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสําคัญ
(๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๘๐ กระทู้ ถ ามตามข้ อ ๑๗๙ (๓) และ (๔) นั้ น จะตั้ ง ถามขึ้ น ใหม่ ไ ด้ ใ นเมื่ อ มี
สาระสําคัญต่างกัน หรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน
ข้อ ๑๘๑ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามสดได้ไม่เกินสามกระทู้ และกระทู้ถามทั่วไป
ไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก ประธานสภา
จะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้
การจัดลําดับกระทู้ถามในที่ประชุมสภา ให้จัดตามลําดับ คือ กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป
การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง
ข้อ ๑๘๒ การตอบกระทู้ถาม ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่หรือติดราชการสําคัญ
จะมอบหมายให้รั ฐ มนตรี อื่น เป็ นผู้ ตอบกระทู้ถ ามนั้ น ได้ โดยแจ้ งเป็น หนั ง สือ ต่อ ประธานสภาก่ อ นถึ ง
ระเบียบวาระการพิจารณากระทู้ถาม
ในการตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภา หรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาและให้กําหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด
ข้อ ๑๘๓ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย
การตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘๔ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเมื่อใดก็ได้ และเมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด
ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามขอเลื่อนการถามกระทู้ถาม ไม่ถาม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ข้อ ๑๘๕ กระทู้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ข้อ ๑๘๖ กระทู้ถามใดที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบให้เป็นอันตกไป เมื่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง
ส่วนที่ ๒
กระทู้ถามสด
ข้อ ๑๘๗ การตั้งกระทู้ถามสด สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ ในวันประชุม
ที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้ใด ทั้งนี้ การดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
กระทู้ถามสดต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเรื่องสําคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
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(๒) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
(๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน
ให้เป็นอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดหรือไม่
ข้อ ๑๘๘ ในสั ป ดาห์ ใ ดมี ก ระทู้ ถ ามสดที่ ป ระธานสภาวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว เกิ น จํ า นวนสามกระทู้
ให้ประธานสภาจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้ ในจํานวนสามกระทู้นี้หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็น
เรื่องทํานองเดียวกัน ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป
เรื่องใดที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าลักษณะกระทู้ถามสดตามข้อ ๑๘๗ หรือไม่อ นุญาต
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่การขอเลื่อนการตอบของ
รัฐมนตรีให้เป็นอันตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสดอยู่ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณา
ในคราวถัดไป
ข้อ ๑๘๙ กระทู้ถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยตามข้อ ๑๘๗ หรือได้ดําเนินการตามข้อ ๑๘๘ แล้ว
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทราบ
ข้อ ๑๙๐ กระทู้ถามสดแต่ละกระทู้ให้ถามด้วยวาจาได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง
ข้อ ๑๙๑ ในระหว่างการถามกระทู้ถามสด หากประธานวินิจฉัยว่าคําถามข้อใดเข้าลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๑๗๙ ให้ประธานมีอํานาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงคําถาม
ส่วนที่ ๓
กระทู้ถามทั่วไป
ข้อ ๑๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา โดยมีข้อความ
เป็นคําถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจําเป็นจะต้องมีคําชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็น
ส่วนหนึ่งต่างหาก
ข้อ ๑๙๓ ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗๙ หรือมีลักษณะ
ตามข้อ ๑๘๐ และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบภายในเจ็ดวัน
กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม ให้จัดส่งไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๑๙๔ ให้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี
ตามข้อ ๑๙๓ วรรคสอง
การตั้งกระทู้ถามทั่วไปตามข้อ ๑๙๒ ในการประชุม ให้บรรจุกระทู้ถามลําดับแรกของสมาชิก
เข้าระเบียบวาระการประชุมตามลําดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา
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ข้อ ๑๙๕ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปคนเดียวกันถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้
เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่
ข้อ ๑๙๖ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบในที่ประชุมสภาแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถาม
มีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคําตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานอนุญาต
หมวด ๑๒
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ข้อ ๑๙๗ การเสนอญั ต ติ ข อให้ เ ปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจตามมาตรา ๑๕๑
ของรัฐธรรมนูญ ต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาโดยระบุเรื่องที่จะขอเปิดอภิปรายไว้ในญัตติด้วย
ข้อ ๑๙๘ เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามข้อ ๑๙๗ แล้ว ให้ทําการตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่อง
ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ
เมื่อประธานสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๑๙๙ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อชี้แจงด้วยตนเอง หากมีเหตุ
จําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทําให้ไม่อาจชี้แจงได้ด้วยตนเอง ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนวันนัด
ประชุมสภา
การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง จะชี้แจงคําอภิปรายของสมาชิกทีละคนเป็นลําดับไปหรือจะรอรวมชี้แจง
ครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๒๐๐ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความในหมวด ๓
ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๓
การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
ข้อ ๒๐๑ การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ
ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรีหรือจะให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาสําคัญในเรื่องใด
ให้ ป ระธานสภาแจ้ ง การขอเปิ ด อภิ ป รายตามวรรคหนึ่ ง ไปยั ง นายกรั ฐ มนตรี แ ละให้ บ รรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๒๐๒ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ถลงข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ เ ปิ ด อภิ ป รายแล้ ว สมาชิ ก มี สิ ท ธิ
ที่จะอภิปรายได้
ข้อ ๒๐๓ รัฐ มนตรีเ ท่ า นั้ น ที่มี สิ ท ธิ จ ะตอบข้ อ ซั ก ถาม แถลง หรื อ ชี้แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ ง
ที่เปิดอภิปราย
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รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามหรือชี้แจงในเรื่องที่เปิดอภิปรายทีละคนเป็นลําดับไป หรือจะรอ
รวมตอบหรือชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๒๐๔ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความในหมวด ๓
ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๔
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ข้อ ๒๐๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาตามมาตรา ๑๖๕
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๒๐๖ ในการอภิปรายนั้น ให้นําความในหมวด ๓ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๑๕
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ข้อ ๒๐๗ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ข้อ ๒๐๘ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหนั ง สื อ สั ญ ญาตามข้ อ ๒๐๗
สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการคณะใดพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
และให้นําความในหมวด ๔ กรรมาธิการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๖
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ข้อ ๒๐๙ สถานที่ประชุมสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่สภาจะเข้าไปในสถานที่ประชุมสภาก่อนได้รับอนุญาตจากประธานมิได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ผู้ เ ข้ า ไปต้ อ งประพฤติ ต นให้ เ รี ย บร้ อ ย มี สั ม มาคารวะ และต้ อ งแต่ ง กายตามที่ ป ระธานสภากํ า หนด
เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมสภา
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนและห้ามสูบบุหรี่ในที่ประชุมสภา
การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิก หรือสากลนิยม หรือชุดพระราชทาน
แขนยาว หรือตามที่ประธานสภากําหนด
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ข้อ ๒๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานมีอํานาจเตือน ห้ามปราม ห้ามพูด ให้ถอนคําพูด
ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมสภา หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีกําหนดเวลาก็ได้
ในกรณี ที่ ป ระธานสั่ ง ให้ ผู้ ใ ดออกจากที่ ป ระชุ ม สภา หากผู้ นั้ น ขั ด ขื น ประธานมี อํ า นาจสั่ ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้นําตัวออกจากสถานที่ประชุมสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณที่ประชุมสภา
คําสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้
ข้อ ๒๑๑ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา
ในที่ประชุมสภาหรือบริเวณสภา หรือเข้าฟังการประชุมของสภา ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น
และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วยการประชุมปรึกษาของสภา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดไว้
หมวด ๑๗
บทสุดท้าย
ข้อ ๒๑๒ หากมี คํ า ร้ อ งขอให้ ส มาชิ ก ผู้ ใ ดพ้ น จากสมาชิ ก ภาพ ให้ นํ า ความตามมาตรา ๘๒
ของรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คําร้องขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุให้ชัดเจนว่าสมาชิกผู้นั้นได้กระทําการหรือมีพฤติการณ์ใดอันเป็นเหตุที่ให้มีการ
ยื่นคําร้องดังกล่าว
ข้อ ๒๑๓ ถ้ า ประธานขอปรึ ก ษา หรื อ สมาชิ ก เสนอญั ต ติ โ ดยมี ผู้ รั บ รองไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ คน
ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมสภาลงมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมสภา ก็ให้งดใช้ข้อบังคับนั้นได้
ข้อ ๒๑๔ ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้ ให้เป็นอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อ
ที่ประชุมสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด
การขอให้ที่ประชุมสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําได้โดยประธานขอปรึกษา หรือสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ข้อ ๒๑๕ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้ทําเป็นร่างข้อบังคับโดยแบ่งเป็นข้อ และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบด้วย
การพิจารณาญัตติในข้อนี้ ให้นําความในหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๑๖ ในกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจับ คุมขัง
หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากประธานสภาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ประธานสภา
อาจสั่งให้ไ ม่บรรจุระเบียบวาระการประชุม หรือ นํ าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้ แล้ วแจ้ งให้
ที่ประชุมสภาทราบ
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่ประธานสภาได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้อ ๒๑๘ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ประสงค์จะให้มีการโฆษณาคําชี้แจง ให้บุคคลนั้นยื่นคําร้องขอต่อประธานสภาตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกกล่าวถ้อยคําในที่ประชุมสภา
เมื่อประธานสภาได้รับคําร้องขอดังกล่าว ให้ส่งคําร้องขอนั้นไปยังสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําโดยเร็ว
เพื่อให้สมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําทําคําชี้แจงเสนอต่อประธานสภาภายในเจ็ดวัน
ให้เลขาธิการดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกล่าวด้วยวิธีปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานสภาเห็นควรจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจง และให้ส่งสมาชิก
ผู้กล่าวถ้อยคําเพื่อทราบด้วย
ข้อ ๒๑๙ ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ
การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้ง
(๑) จัดทํา จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการ
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย
(๒) จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงผู้ช่วยสําหรับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการ
หรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจําเป็นเป็นพิเศษ เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒๐ ให้ประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
มีผลใช้บังคับ ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาและรองประธานสภาตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ ๒๒๑ ให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญ ญัติแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม และที่ ยังคงปฏิบัติ หน้าที่ อ ยู่ในวันก่อ นวัน ที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการตามข้อบังคับนี้
ให้กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ รวมทั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดํารงตําแหน่ง
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อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงดํารงตําแหน่งดังกล่าว ในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๒๒ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ไ ด้ ก ระทํ า เสร็ จ แล้ ว ก่ อ นใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้
ส่วนการใดที่ยังกระทําค้างอยู่ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๒๓ ให้นําข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญ ขึ้นใช้บังคับ
ข้อ ๒๒๔ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับการประชุมที่ใช้บังคับอยู่
ในวั น ก่ อ นวั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทแห่ ง ข้ อ บั ง คั บ นี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๒๕ ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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