
สรุปกฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับการมา ลา ขาดประชุมสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรา ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
(๔) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒ 
(๕) ไม่แสดงตนเพ่ือลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
การประชุมในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตาม
วรรคหนึ่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 
  ข้อ ๘๒ สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพ่ือลงมติในที่ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ เกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนคร้ังที่มีการแสดงตนเพ่ือลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน ให้สมาชิกภาพของสมาชิก
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ (๕) ของรัฐธรรมนูญ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาให้เป็นไป
ตามที่ประธานสภากําหนด   
  กรณีที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่งเนื่องจากได้ลาการประชุม โดยได้รับ
อนุญาตจากประธานสภา มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ และมิให้นับจํานวนคร้ังที่มีการแสดง
ตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้ลาการประชุม รวมเป็นจํานวนคร้ังที่สมาชิกผู้นั้น
ไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่ง 
  การอนุญาตให้ลาการประชุมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
  เลขาธิการต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกแต่ละคนทราบถึงจํานวนคร้ังที่สภามีมติ และจํานวน
คร้ังที่สมาชิกคนนั้นได้แสดงตนเพื่อลงมติในรอบสามสิบวันที่ผ่านมา และอาจดําเนินการทางโทรสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได้ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิกผู้ใดไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติเกินกว่าจํานวนคร้ังที่ได้กําหนดไว้ใน
วรรคหน่ึงให้เลขาธิการแจ้งให้ประธานสภาทราบและให้ประธานสภาแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องทราบถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยเร็ว 
  สมาชิกที่ได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคห้าอาจใช้สิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือถึง
ความถูกต้องของการบันทึกการแสดงตนเพื่อลงมติได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งตามวรรคห้าเพื่อให้
ประธานสภาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาถือเป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗



 
 
 มาตรา ๓ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเงินประจําตําแหน่งและ 
เงินเพิ่มเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่ 
ดํารงตําแหน่งแต่ไม่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ใช้
บังคับให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงิน
เพิ่มเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่ 
มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง แต่สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของกําหนดนัด
ประชุมในแต่ละเดือน ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนัน้ เว้นแต่กรณีไม่มาประชุม
เพราะเหตุไปราชการของสภาโดยได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 
 
 
 
 ข้อ ๖ สมาชิกผู้ใดมีความจําเป็นไม่อาจมาประชุมสภา หรือมาประชุมสภาแต่ไม่อาจ 
อยู่แสดงตนเพื่อลงมติได้ ให้แจ้งลาการประชุมโดยทําเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมสภา ตามแบบ 
ที่สํานักงานกําหนดย่ืนต่อประธานสภาเพ่ือขออนุญาตลาการประชุมสภาเป็นการล่วงหน้า 
สมาชิกผู้ใดมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมสภาล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งลา 
การประชุมสภาโดยทําเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมสภาย่ืนต่อประธานสภาเพื่อขออนุญาตภายหลังได้ 
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันประชุมสภา 
 วันที่มีการประชุมสภาดังกล่าวให้หมายถึงกําหนดวันประชุมสภาตามที่สภามีมติกําหนดไว้และวัน
เรียกประชุมสภาเป็นพิเศษตามที่ประธานสภาจะได้กําหนดเมื่อเห็นสมควร 
 ข้อ ๗ การลาประชุมสภาของสมาชิก ประธานสภาจะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
              (๑) การลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบท่ีสํานักงานกําหนดต่อ 
ประธานสภาก่อนหรือในวันลา เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้แจ้งเป็น 
หนังสือหรือใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย 
              (๒) การลากิจให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเหตุผล 
ประกอบต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม และจะอนุญาตเฉพาะ 
กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 
      (๓) การลาไปราชการของสภาให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดไม่แสดงตนเพื่อลงมติ เนื่องจากได้ลาการประชุมสภาโดยได้รับ 
อนุญาตจากประธานสภา มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติและมิให้นับจํานวนคร้ังที่มี 
การแสดงตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้ลาการประชุมสภารวมเป็นจํานวนคร้ัง 
ที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติ 
  
 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
บางตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงช่ือมาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒



 ข้อ ๑๐ สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุม โดยมิได้แจ้งลาการประชุมสภาต่อประธานสภาหรือแจ้งลา 
การประชุมสภาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา ให้ถือว่าขาดประชุมสภา และให้เลขาธิการแจ้งให้ 
สมาชิกผู้นั้นทราบโดยทันที 
 
 
 
 
 
   
  ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๒ กําหนดว่าสมาชิกที่
ไม่แสดงตนที่ลงมติในที่ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนคร้ังที่มีการแสดงตนเพื่อลง
มติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวันให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ (๕) ของรัฐธรรมนูญ 
วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามที่ประธานสภากําหนด นั้น 
 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงกําหนดวันเร่ิมและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน
ของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 คร้ังที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 รอบที่ ๑ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 รอบที่ ๒ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 รอบที่ ๓ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 รอบที่ ๔ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
 รอบที่ ๕ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
คร้ังที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รอบที่ ๑ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 รอบที่ ๒ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 รอบที่ ๓ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
 รอบที่ ๔ เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลา 
เก้าสิบวันของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



สรุปเก่ียวกับการมา ลา ขาดประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ

  การไม่มาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือมาประชุมฯ แต่ไม่อยู่ ลงมติของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมี ๒ ประเด็น คือ  สมาชิกภาพและการได้รับเงินเพ่ิม ดังนี้ 
  ๑. สมาชิกภาพสิ้นสุดลง คือ สมาชิกไม่อยู่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาฯ เกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนคร้ังที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ กรณีที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติ และได้ลาประชุมโดยได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จะไม่นับจํานวนคร้ังไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติ  สรุปได้ว่าถ้าสมาชิกไม่
อยู่ลงมติแต่ได้ลาประชุมและประธานอนุญาต จะไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งการลาประชุมสภาฯ สามารถ
ลาได้ทั้งเต็มวันและลาเป็นช่วงเวลาท่ีไม่อยู่ลงมติ 
  ๒. การตัดเงินเพ่ิม คือ ไม่มาประชุม๑เกินก่ึงหนึ่งของกําหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน จะ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนั้น (จํานวน ๔๒,๓๓๐ บาท)  ยกตัวอย่างเช่น เดือน 
กันยายน มีประชุม ๘ คร้ัง ขาดได้ไม่เกิน ๔ คร้ัง เดือน ตุลาคม มีประชุม ๕ คร้ัง ขาดได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง  แต่
ยังคงได้รับเงินประจําตําแหน่ง (จํานวน ๗๑,๒๓๐ บาท) เว้นแต่กรณีไม่มาประชุม เกินกึ่งหนึ่ง เพราะ
เหตุไปราชการของสภาโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะไม่ถูกตัดเงินเพ่ิม 
   
  *** ทั้งนี้ สมาชิกฯ สามารถ สอบถามข้อมูลการมา ลา ประชุมฯ ได้ที่กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติและสถิติ บริเวณโต๊ะลงช่ือหน้าห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ โทร 028319363-4 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการมา ลา และข้อมูลการลงมติได้ในเว็บบล็อกของสมาชิก 
ที่อยู่ http://blog.senate.go.th/ 

 
 

๑ การไม่มาประชุม คือ การไม่มาลงชื่อในการประชุมคร้ังนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะได้ส่งใบลา ป่วย ลากิจ  
                            ลากิจไปราชการต้นสังกัด และได้รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                            ก็ตาม 


