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ขอบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙”  
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติให

ประกาศใชเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  คําวา 
“ประธานสภา”  หมายความวา  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“รองประธานสภา”  หมายความวา  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“รางพระราชบัญญัติ”  หมายความรวมถึง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย 
“สภา”  หมายความวา  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“ประธาน”  หมายความวา  ประธานของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“กรรมาธิการ”  หมายความวา กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ 
“บริเวณสภา”  หมายความวา  อาณาบริเวณอันเปนขอบเขตของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

และใหหมายความรวมถึงอาคารที่ทําการตาง ๆ และอาคารที่ทําการสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
“องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”  หมายความวา  องคกรตามมาตรา  ๒๖  (๖)  (๗)  (๘)  (๙) 

(๑๐)  และ  (๑๑)  และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๓๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

ขอ ๔ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวางระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 
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หมวด  ๑ 
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

____________________ 

 

ขอ ๕ ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ใหเลขาธิการเชิญสมาชิก 
ผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในที่ประชุมสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุมสภาดําเนินการ
เลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพื่อใหที่ประชุมสภาดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตอง
ประชุมปรึกษาในการประชุมคร้ังนั้นดวย 

ในการดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถาผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมไดรับการเสนอชื่อ
เปนประธานสภาหรือรองประธานสภา  ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยูในที่ประชุมเปน
ประธานชั่วคราวของที่ประชุม 

ขอ ๖ ในการเลือกประธานสภา  สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ   
การเสนอนั้นตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน 

กอนที่จะดําเนินการเลอืกประธานสภานั้น ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  กลาวแสดง
วิสัยทัศนในการที่จะดํารงตําแหนงเปนประธานสภาตอที่ประชุมสภา 

ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  
ถามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกวาสองชื่อ  ใหมีการลงคะแนนเลือกโดยการเขียนชื่อผูซ่ึงตน

ประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให  แลวใหเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร 
มาลงคะแนนเปนรายคน  โดยนําซองใสลงในภาชนะที่จัดไวเพื่อการนั้น  ในการตรวจนับคะแนน   
ใหประธานเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ  ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากัน  
ใหเลือกใหมอีกคร้ังหนึ่ง  แตถาคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 

กรณีมีการเสนอชื่อมากกวาสองชื่อ  ใหผูไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมเปนผูไดรับเลือก  แตถาผูไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่ง   
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน 
ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับดังกลาวมาใหสมาชิกลงคะแนน  หรือ 
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(๒) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกวาหนึ่งคน  ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดดังกลาวมา
ใหสมาชิกลงคะแนน  หรือ  

(๓) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกวา
หนึ่งคน  ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาใหสมาชิกลงคะแนน 

ทั้งนี้  ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  แตถาคะแนนเทากัน  ใหใชวิธีจับสลาก 
ใหประธานประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุมสภา 
ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานสภา  ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่สภามีมติใหมีรองประธานสภามากกวาหนึ่งคนใหเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่ง

กอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาคนตอไปตามลําดับ  
ขอ ๘ ในการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภาแทนตําแหนงที่วาง  ใหนําความใน

ขอ  ๖  และขอ  ๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๙ เมื่อไดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแลว  ใหเลขาธิการแจงไปยัง

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ 
แตงต้ังตอไป 

เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงต้ังประธานสภาและรองประธานสภาแลว  ใหเลขาธิการ 
สงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังคณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุดและองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทราบดวย   

 

หมวด  ๒ 
อํานาจและหนาที่ของประธานสภา 
รองประธานสภาและเลขาธิการ 

__________________ 

 

ขอ ๑๐ ประธานสภามีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภา  
(๒) เปนประธานของที่ประชุมสภา 
(๓) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมสภาตลอดถึงบริเวณสภา 
(๔) เปนผูแทนสภาในกิจการภายนอก 
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(๕) แตงต้ังกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด  ๆ  ตาม  (๖) 
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๑ รองประธานสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอันเปนอํานาจและ

หนาที่ของประธานสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ในกรณีที่มี

รองประธานสภา  ใหรองประธานสภาเปนผูปฏิบติัหนาที่แทนประธานสภาตามลําดับที่เรียงไวในขอ  ๗ 
ขอ ๑๒ เลขาธิการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) นัดประชุมสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังแรก 
(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขาปฏิบัติหนาที่ 
(๓) ชวยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง 
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ 
(๖) รักษาสรรพเอกสารและขอมูลของสภา 
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภาวางไว 
(๘) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพ 
(๙) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 

หมวด  ๓ 
การประชุมสภา 

สวนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

_________________ 

 

ขอ ๑๓ การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย  แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภารองขอใหประชุมลับ  ก็ใหประชุมลับ 
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ในการประชุมสภาที่เปนการเปดเผย  ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่
ประธานสภากําหนด  และใหประธานสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง  และ
หรือวิทยุโทรทัศน  เคร่ืองขยายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณสภา  และลามภาษามือ
ตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมไดก็แต
เฉพาะสมาชิก  รัฐมนตรีและผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานและหามใชเคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ือง
บันทึกภาพ หรือเครื่องมือส่ือสารใด  ๆ  ยกเวนการบันทึกของสภา 

ขอ ๑๔ การประชุมให เปนไปตามกําหนดที่สภามีมติไว   แตประธานสภาจะสั่งงด 
การประชุมคร้ังใดก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเร่ืองที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควร หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาเขาชื่อรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุมเปนพิเศษ ก็ใหเรียกประชุมได 

ขอ ๑๕ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ  เวนแตเมื่อไดแจงนัดในที่ประชุมสภาแลว  จึงให
ทําหนังสือนัดเฉพาะสมาชิกที่ไมไดมาประชุม 

การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  แตประธานสภาจะนัดเร็วกวานั้นหรือ 
นัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ไดเมื่อเห็นวาเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ  ๑๐๒  ใหสงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวของ 
ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม  แตประธานสภาจะใหสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นวาจําเปน  
หรือสมควร 

ขอ ๑๗ การจัดระเบียบวาระการประชุม  ใหจัดลําดับดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทูถาม 
(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 
(๕) เร่ืองที่คางพิจารณา 
(๖) เร่ืองที่เสนอใหม 
(๗) เร่ืองอื่น  ๆ 
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ในกรณีที่ประธานสภาเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน  จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ 
การประชุมก็ได 

ขอ ๑๘ ใหสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไวกอนเขาประชุมทุกคราว  และเมื่อมี
สัญญาณใหเขาประชุม  ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปน 
องคประชุมเมื่อประธานขึ้นบัลลังก  ใหผูที่อยูในที่ประชุมสภายืนข้ึนจนกวาประธานจะไดนั่งลง 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว   จํานวนสมาชิกยังไมครบ 
องคประชุม ประธานจะสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได 

ขอ ๒๐ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมหรือพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว 
ประธานสภาและรองประธานสภาไมอาจมาประชุมได  ใหเลขาธิการแจงใหที่ประชุมสภาทราบ  ใน
กรณีเชนนี้ใหเลขาธิการขออนุมัติที่ประชุมสภา  เพื่อเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในที่ประชุมสภาเปน
ประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุมสภาดําเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวสําหรับ 
การประชุมคร้ังนั้น  โดยใหนําความในขอ  ๖  ยกเวนความในวรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
สวนการลงคะแนนเลือกประธานเฉพาะคราว  ใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ  ๖๓ 

ขอ ๒๑ ในการประชุมสภา  ใหที่ประชุมสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ  
การประชุม  และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว  เวนแตที่ประชุม
สภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมสภา  ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ  เมื่อประธาน
อนุญาตแลวจึงยืนข้ึนกลาวได  และตองเปนคํากลาวกับประธาน 

ขอ ๒๓ ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเร่ืองใดตอที่ประชุมสภา  ใหประธานพิจารณา
อนุญาต 

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเร่ืองที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได 
ขอ ๒๔ ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมสภาในปญหาใด  ๆ  หรือส่ังพักการประชุม   

เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 
ถาประธานสภาลงจากบัลลังกโดยมิไดมอบหมายใหรองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน   

ใหเลิกการประชุม 
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ขอ ๒๕ รายงานการประชุมสภาเมื่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ  ติดตาม
มติของสภาและตรวจรายงานการประชุมตรวจแลว กอนที่จะเสนอใหสภารับรองใหทําสําเนาวางไว  
สามฉบับ  ณ  ที่ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศกําหนดไวไมนอยกวาสามวัน  
เพื่อใหสมาชิกตรวจดูได 

รายงานการประชุมสภาทุกคร้ังจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  ที่ลาประชุม  และที่ขาด
ประชุม 

สมาชิกมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาดังกลาวใหตรงตามที่เปนจริง  โดยย่ืนคํา
ขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการ  ถาคณะกรรมาธิการไมยอมแกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ 
สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอใหสภาวินิจฉัย 

ขอ ๒๖ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาคร้ังใด  ถามีผูใดกลาวถอยคําหรือขอความใด  ๆ  
และไดมีการถอนหรือถูกส่ังใหถอนถอยคําหรือขอความนั้นแลว  ใหคณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ  ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุมพิจารณาวาสมควรจะตัดถอยคําหรือ
ขอความดังกลาวออกหรือไม  ถาเห็นสมควรใหตัดออก  ใหบันทึกวา  “มีการถอนคําพูด”  หรือ  “ถูกส่ัง
ใหถอนคําพูด”  แลวแตกรณี  ไวในรายงานการประชุมสภาคร้ังนั้น สวนถอยคําหรือขอความที่ตัดออก 
ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของ
สภาและตรวจรายงานการประชุมดวย 

ขอ ๒๗ รายงานการประชุมสภาคร้ังใด  เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแลว  ถามี
การแกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภา
และตรวจรายงานการประชุมแกไขเพิ่มเติมเอง  หรือโดยสมาชิกขอใหแกไขเพิ่มเติมก็ตาม  ในคราวที่
สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมาธิการจะตองแถลงตอที่ประชุมสภาถึงการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาว 

ขอ ๒๘ เมื่อสภาไดรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังใดแลว ใหประธานสภาลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน 

รายงานการประชุมสภาที่ไดรับรองแลว แตประธานสภายังมิไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  
หรือรายงานการประชุมสภาที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง  ใหเลขาธิการ
บันทึกเหตุนั้นไว  และเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการประชุมนั้น 
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ขอ ๒๙ สภาอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนก็ได  
แตใหมีบันทึกพฤติการณไว 

ขอ ๓๐ การเปดเผยรายงานการประชุมลับ  ใหเปนไปตามมติของสภา 
ขอ ๓๑ สภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ

ของแผนดิน ที่มีการกลาวหรือปรากฏในการประชุมได 
ขอ ๓๒ ใหเลขาธิการเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมสภา  ทั้งนี้  นอกจากรายงาน  

การประชุมลับที่มิไดมีมติของสภาใหเปดเผยและขอความที่หามโฆษณาตามขอ ๓๑ 
 

สวนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

_________________ 

 

ขอ ๓๓ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภาและตองมีสมาชิกรับรอง  
ไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๔ ญัตติตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญและญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  
ไมตองมีผูรับรอง 

ขอ ๓๕ ญัตติขอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอใหสภา
ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา
เร่ืองใด  ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
แลวแตกรณีนั้น จะตองระบุกิจการหรือเร่ืองใหชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน  และจะตองไมซํ้าหรือ
ซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะตาง  ๆ 

ขอ ๓๖ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ 
(๑) ขอใหปรึกษาเปนเร่ืองดวน 
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ขอใหลงมติตามขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑ 
(๔) ญัตติตามขอ  ๓๗  ขอ  ๖๒  ขอ  ๖๓  ขอ  ๖๔  ขอ  ๗๐  ขอ  ๑๑๓  ขอ  ๑๒๖  ขอ  ๑๖๐

หรือขอ  ๑๖๒ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๓๗ เมื่อที่ประชุมสภากําลังปรึกษาญัตติใดอยู  หามมิใหเสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใชรางพระราชบัญญัติ 
(๒) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเร่ืองเดียวกัน  ทํานองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่องกัน

เพื่อพิจารณาพรอมกัน 
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสารหรือ

มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษา 
(๖) ขอใหปดอภิปราย 
(๗) ขอใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา 
ญัตติตาม  (๓)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เมื่อที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว  หามมิให

เสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก 
ขอ ๓๘ ญัตติตามขอ  ๓๗  (๖)  และ  (๗)  หามมิใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ขอ ๓๙ ญัตติตามขอ  ๓๗  (๗)  หามมิใหเสนอ 
(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
(๒) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
(๓) ในการสรรหา พิจารณาเลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนํา  หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง

ตําแหนงตามกฎหมายตามหมวด  ๕ 
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา  ญัตติเดิมเปนอันตกไป 
ขอ ๔๑ ญัตติที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อทายญัตติ

ที่เสนอ 
ขอ ๔๒ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ใหผูรับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือข้ึน

พนศีรษะ 
ขอ ๔๓ การแกไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเขาระเบียบวาระ

การประชุมและไดสงใหสมาชิกแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมสภา 
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ขอ ๔๔ การถอนคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได  แตการขอแกไขเพิ่มเติมคําแปรญัตติ 
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอ  ๑๑๕ 

ขอ ๔๕ การถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเปนผูรับรอง  จะกระทํา
ไดเฉพาะกอนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุม  ในกรณีที่ประธานสภาสั่ง
บรรจุญัตตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมแลวจะถอนชื่อไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมสภา 

ขอ ๔๖ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแลว  ถาผูเสนอญัตติไมชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผูเสนอญัตติไมอยูในที่ประชุมสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  ญัตตินั้นเปนอันตกไป  
เวนแตที่ประชุมสภาจะพิจารณาเห็นเปนอยางอื่น  

คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแลว  ถาผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุมสภา  
หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  คําแปรญัตตินั้นเปน
อันตกไป 

การมอบหมายใหชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นตองมอบแกสมาชิกและ
ทําเปนหนังสือย่ืนตอประธาน 

ขอ ๔๗ ญัตติใดตกไปแลว  หามมิใหนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ญัตตินั้นตกไป  เวนแตประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวาพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป 

 

สวนที่ ๓ 
การอภิปราย 

_________________ 

 

ขอ ๔๘ ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ  แตถาผูเสนอญัตติมีหลายคนใหประธาน
อนุญาตใหใชสิทธิอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น  กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น  
ผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวนคําแปรญัตติ  หรือสมาชิกผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวนคําแปรญัตติ
ไวในข้ันคณะกรรมาธิการ  ใหมีฐานะเสมือนเปนผูเสนอญัตติดวย 
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ขอ ๔๙ เมื่อผูอภิปรายกอนตามขอ  ๔๘  ไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตอง
เปนการอภิปรายสลับกันระหวางฝายคัดคานและฝายสนับสนุน  เวนแตในวาระของฝายใดไมมี 
ผูอภิปราย  อีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได 

การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคานยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ  และมิใหนับเปนวาระ
อภิปรายของฝายใด 

ขอ ๕๐ ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ  
ผูแปรญัตติ  ผูรับรองญัตติหรือผูรับรองคําแปรญัตติ  และผูซ่ึงยังไมไดอภิปรายดวย 

ขอ ๕๑ การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู  ตองไม
ฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือซํ้ากับผูอื่น  หรือใชภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน และหามมิใหนํา
เอกสารใด  ๆ  มาอาน  หรือนําวัตถุใด  ๆ  เขามาแสดงในที่ประชุมสภา  เวนแตประธานจะอนุญาต 

หามมิใหผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  และหามมิให
กลาวถึงพระมหากษัตริย หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน 

ขอ ๕๒ ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได 
แมจะมิไดฝาฝนขอ  ๕๑  ก็ตาม 

ขอ ๕๓ สมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนขอบังคับและประสงคจะประทวง  ใหยืนและยกมือข้ึน  
พนศีรษะ  ประธานจะตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง  แลวใหประธานวินจิฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่
ประทวงนั้นหรือไม  คําวินิจฉัยของประธานดังกลาวใหถือเปนเด็ดขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัวหรือ
เร่ืองอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น  และเมื่อประธานวินิจฉัยวาการอภิปรายนั้นเปนการฝาฝนขอบังคับ  
ผูอภิปรายตองถอนคําพูดตามคําส่ังของประธาน 

ขอ ๕๔ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนไดเอง  หรือเมื่อมีผูประทวง  หรือตามคําส่ังของ
ประธานตามขอ  ๕๓ 

ขอ ๕๕ การอภิปรายเปนอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมสภาลงมติใหปดอภิปราย 
(๓) ที่ประชุมสภาลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา 
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ขอ ๕๖ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว  จะขอใหที่ประชุม
สภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได 

ขอ ๕๗ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว  หามมิใหผูใดอภิปรายอีก  นอกจากในกรณีที่ที่ประชุม
สภาจะตองลงมติในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู จึงใหผูมีสิทธิอภิปรายกอนอภิปรายสรุปไดอีกคร้ังหนึ่ง
เปนคร้ังสุดทายกอนที่ที่ประชุมสภาจะลงมติ เมื่อการอภิปรายไดส้ินสุดแลว  ใหประธานใหสัญญาณแจง
สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ 

ขอ ๕๘ ประธานอาจอนุญาตใหบุคคลใด  ๆ  ชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุมสภาก็ได 
ขอ ๕๙ ถาประธานใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนข้ึน ใหผูที่กําลังพูดอยูหยุดพูดและ

นั่งลงทันที และใหทุกคนนั่งฟงประธาน 
ในกรณีอานพระบรมราชโองการ  หรือกระแสพระราชดํารัส  ใหผูอยูในที่ประชุมสภายืนฟง

ดวยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อาน 
 

สวนที่  ๔ 
การลงมติ 

_________________ 

 

ขอ ๖๐ ในกรณีที่จะตองมีมติของสภา  ใหประธานขอใหที่ประชุมสภาลงมติ 
ขอ ๖๑ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเอาเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น

ในรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้ 
เสียงขางมากนั้น ในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีสองฝาย  ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียง

ฝายที่มากกวา  และในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีเกินสองฝาย  ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียง 
ฝายที่มากที่สุด 

ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  การออกเสียง
ชี้ขาดของประธาน  ใหกระทําเปนการเปดเผยโดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได 

ขอ ๖๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปน  
การเปดเผย  เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน  ขอใหกระทําเปนการลับ   
จึงใหลงคะแนนลับ  แตถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่
ประชุมสภาก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย 
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ขอ ๖๓ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด 
(๒) ยกมือข้ึนพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสนี้าํเงิน 

ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง  สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว  โดยบัตร
ลงคะแนนดังกลาวใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวย 

(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายคนตามวิธีที่ประธานกําหนด  
(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยนั้นใหใชวิธีตาม  (๑)  จะใชวิธีตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ได 

ตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ  ๗๐ 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม  (๑)  ใหใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธานจะ

ไดส่ังปดการออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม  (๒)  ใหประธานสั่งใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจาก

สมาชิกมาเพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนตอไป 
ขอ ๖๔ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด  
(๒) เ ขียนเคร่ืองหมายบนแผนกระดาษใสซองที่ เจาหนาที่ จัดให  ผู เ ห็นดวยให เ ขียน

เคร่ืองหมายถูก  ( )  ผูไมเห็นดวยใหเขียนเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เคร่ืองหมายวงกลม  (O) 

(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๑)  ใหใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธานจะได

ส่ังปดการออกเสียงลงคะแนน 
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๒)  ใหสมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว  และใหประธานสั่ง

ให เจาหนาที่แจกกระดาษและซองใหแกสมาชิกทุกคน   และเมื่อสมาชิกเขียนเคร่ืองหมายบน
แผนกระดาษใสซองแลว  ใหประธานสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพื่อสงใหแกกรรมการตรวจนับคะแนน
ดําเนินการตอไป  และในการตรวจนับคะแนน ใหประธานเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ
ตรวจนับคะแนน 
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ขอ ๖๕ กอนออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานใหสัญญาณแจงสมาชิกทราบเพื่อพรอม 
ที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ 

ขอ ๖๖ ลําดับการลงมตินั้นใหลงมติในญัตติสุดทายกอนแลวยอนเปนลําดับไปหาญัตติตน  
แตมิใหถือวาความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้เปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแลวเปนอันเสียไป 

ขอ ๖๗ ประธานมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวนแตที่ประชุม
สภาจะมีมติเปนอยางอื่น 

ขอ ๖๘ สมาชิกซ่ึงเขามาในที่ประชุมสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผยตามขอ  ๖๓  (๑)  หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามขอ  ๖๔  (๑)  อาจลงคะแนนไดกอน
ประธานสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยวิธีอื่น  อาจลงคะแนน
ทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จได  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น  อาจลงคะแนน
ไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง 

ขอ ๖๙ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมสภาทันที   
ในกรณีเร่ืองใดรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวน
เทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 

ขอ ๗๐ ในการนับคะแนนเสียงคร้ังใด ถาสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม  ก็ใหมีการนับใหม  เวนแตคะแนนเสียงมีความตางกันเกินกวาสิบคะแนน
จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมมิได   

การนับคะแนนเสียงใหมดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปลี่ยนวิธีลงคะแนนเปนวิธีดังกลาวตามขอ 
๖๓  หรือขอ  ๖๔  ซ่ึงอยูในลําดับถัดไป  แลวแตกรณี  เวนแตรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดวิธี
ลงคะแนนไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 

เมื่อไดมีการนับคะแนนเสียงโดยวิธีดังกลาวในขอ  ๖๓  (๓)  แลว จะขอใหมีการนับคะแนน
เสียงใหมอีกมิได 

ขอ ๗๑ ญัตติใดไมมีผูคัดคานใหประธานถามที่ประชุมสภาวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม  
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบดวยกับญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติ  หรือเร่ืองอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ
หรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ ๗๒ ใหเลขาธิการจัดทําบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน 
และเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว  ณ  สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให
ประชาชนเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

 

หมวด  ๔ 
กรรมาธิการ 

_________________ 

 

ขอ ๗๓ ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาขึ้นเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาหรือตามที่สภา
มอบหมาย  

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินสิบสามคน  และใหมีจํานวนย่ีสิบเอ็ดคณะ  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเกษตร การสหกรณ  การพัฒนาการผลิต  
การแปรรูป  และธุรกิจเกษตร รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการพัฒนาการเกษตร 

(๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  ทางอวกาศ  การขนสงมวลชน  
การขนสงสินคา และการพาณิชยนาวี 

(๓) คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง  การธนาคาร  ตลาดการเงิน  ตลาดทุน  และสถาบันการเงินของประเทศ 
(๔) คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค 
(๕) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
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 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ
ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ  ความสัมพันธระหวางประเทศ  สถานการณใด  ๆ  ที่เกิดข้ึน
อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชน รวมทั้งภาพลักษณของประเทศ 

(๖) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริม  บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม  รวมทั้งศึกษา
ปญหาการใช  การปองกัน การแกไข  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๗) คณะกรรมาธิการการปกครอง 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน การบริหารกิจการทองถิ่น  การพัฒนาระบบราชการ
และการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ  รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ 

(๘) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมพัฒนา  การจัดหา  การใช  การอนุรักษพลังงานและ
ผลกระทบจากการจัดหาและการใชพลังงาน 

(๙) คณะกรรมาธิการการพาณิชย 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการคา  การบริการ  การสงออก  ดุลการคา  ลิขสิทธิ์  ตราสาร  ทะเบียน 
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา 

(๑๐) คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  
การตัดสินใจทางการเมือง  รวมทั้งการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

(๑๑) คณะกรรมาธิการการยุติธรรม การตํารวจและสิทธิมนุษยชน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหารงานยุติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม  การสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ  องคการเอกชน  และ
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องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งติดตามตรวจสอบการกระทํา  หรือละเลยการกระทํา  อันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคีกิจการตํารวจ  การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ 

(๑๒) คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการแรงงานในประเทศ และแรงงานไทยในตางประเทศ  รวมทั้งการใหสวัสดิการ 
และการประกันสังคม 

(๑๓) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กิจการส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม 

(๑๔) คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา

เร่ืองใด   ๆ ที่เกี่ยวกับการศาสนศึกษา  การอุปถัมภและคุมครองศาสนา  การอนุรักษศิลปะ  การรักษาประเพณี  
วัฒนธรรมทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม   และอัตลักษณไทย 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การศึกษาในสวนสาระการเรียนรูศาสนาและศีลธรรม  และ
พัฒนาการศึกษาของชาติ  การสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬาของชาติ  รวมทั้งศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการกฬีาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๑๖) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล  การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและชุมชน 

(๑๗) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 
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 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ
ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว  รวมทั้งศึกษาปญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๑๘) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และความมั่นคงของมนุษย 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  รวมทั้งประสานกับองคกร
ภายในประเทศ  ตางประเทศ  ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการ
แกปญหาเด็ก เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู  การสงเคราะหดูแลผูยากไร  การสรางหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยรวม  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๑๙) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระ 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น 
(๒๐) คณะกรรมาธิการความมั่นคง 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การรักษาความมั่นคงภายใน  และการปองกันและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ 

(๒๑) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ  ติดตามมติของสภาและตรวจรายงาน
การประชุม 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา
เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ  ติดตามและประเมินผล  การรับ  การใชจายเงิน
งบประมาณประจําปของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งการปฏิบัติตามมติของสภา 
การตรวจรายงานการประชุมของสภา  และการเปดเผยรายงานการประชุมลับของสภา 

หากมีความจําเปนสภาจะต้ังคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเพิ่มข้ึนหรือลดจํานวน
คณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได 

สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําสภาไดไมเกินหนึ่งคณะ  



หนา   ๓๓ 
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ขอ ๗๔ การดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามขอ  ๗๓  ใหที่ประชุมสภาต้ัง
คณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง  และใหสมาชิกแตละคนแสดงความจํานงโดยย่ืนตอคณะทํางานตามแบบที่
คณะทํางานกําหนดเพื่อที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาไดไมเกินสามคณะโดย
เรียงตามลําดับความตองการ  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดมีสมาชิกย่ืนแสดง
ความจํานงจะดํารงตําแหนงไวนอยกวาหรือเกินกวาจํานวนที่จะมีไดในคณะกรรมาธิการคณะนั้น  ใหใช
วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เกี่ยวของหรือใชวิธีจับสลาก 

การเลือกคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาใหที่ประชุมสภาพิจารณาเลือกจากรายชื่อสมาชิก 
ที่ไดรับการพิจารณาจากคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๗๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในระหวางคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
คณะตาง  ๆ  ตามขอ  ๗๓  ที่อาจมีความไมชัดเจนหรืออาจมีความซ้ําซอนกันอยู  และทําใหเปนปญหา
อุปสรรคตอการดําเนินกิจการตามภารกิจ ในกรณีนี้ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาในแตละคณะ
ดังกลาว  นัดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหาขอยุติ  และหากไมอาจหาขอยุติรวมกันได  ใหเสนอเร่ืองตอ
สภาเพื่อใหสภาพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเฉพาะกรณีนั้นตอไป 

ขอ ๗๖ ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวน
ไมเกินสามสิบหาคน  ประกอบดวยประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง  เปน
ประธานคณะกรรมาธิการ  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามขอ  ๗๓  วรรคสอง  ทุกคณะ 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
ติดตามกระบวนการและมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ผูแทน
คณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งคน  และเลขาธิการ  เปนกรรมาธิการ  และใหที่ประชุมสภาเลือกตามขอ  ๘๐  
อีกไมเกินเกาคน  

คณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  
หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  เกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเร่ืองอื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธานสภา
มอบหมาย 

(๒) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด  ๆ   ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา  
(๓) ประสานงานระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานอืน่

ที่เกี่ยวของในกิจการของคณะกรรมาธิการ  
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(๔) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการ
พิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด  ๆ  ที่จะเสนอใหที่ประชุมสภาเลือกเปนกรรมาธิการสามัญหรือ
กรรมาธิการวิสามัญตามขอ  ๘๐   หรือขอ  ๙๘  แลวแตกรณี  เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
เหมาะสมและเปนธรรม 

(๕) การประสานงานระหวางคณะกรรมาธิการซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามขอ  ๘๔  และขอ 
๘๕  เพื่อลดภาระของผูมาชี้แจง 

(๖) ดําเนินงานทางดานวิชาการ  ขอมูลขาวสาร การสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนกิจการของสภา 
(๗) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภา และการดําเนินกิจการใน

ดานตาง  ๆ  ของสภา 
(๘) รับคํารองเรียนหรือเร่ืองราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการคณะตาง  ๆ  

หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา 
(๙) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาสงใหตามขอ  ๑๖๕ 

(๑๐) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปร
ญัตติงบประมาณรายจายประจําปในสวนของสภาและสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(๑๑) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง  ๆ  ใหแก
สมาชิกสภา 

(๑๒) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสภา 
ขอ ๗๗ ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามญัการปฏิรูปการเมืองข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน

ย่ีสิบหาคน   ในจํานวนนี้ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด  มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับ
การติดตามความคืบหนาในการจัดทํารัฐธรรมนูญ  เพื่อรายงานความเห็นตอสภาตามมาตรา  ๒๖  ของ
รัฐธรรมนูญ  การจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๓๐  ของรัฐธรรมนูญ   
การพัฒนาการเมือง  และการดําเนินการอื่น  ๆ  เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอ ๗๘ ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการและมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินย่ีสิบหาคน  ในจํานวนนี้ให
ประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  มีอํานาจหนาที่
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กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ๗๙ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ  ๗๖  ขอ  ๗๗  และขอ  ๗๘  จะเปนประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาในเวลาเดียวกันมิได 

ขอ ๘๐ ภายใตบังคับขอ  ๗๖  ขอ  ๗๗  และขอ  ๗๘  การเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ใหที่ประชุมสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  

สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดคร้ังละหนึ่งชื่อหรือหลายชื่อก็ได  การเสนอตองมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวาหาคน 

ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
รายชื่อไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  แตในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
กระทํากิจการในเร่ืองอื่น  ๆ  ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมาธิการ ใหสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเทากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกตามวิธีที่ประธานกําหนด 

ใหประธานสภาและเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการตรวจนับคะแนน และใหประธานสภา
แจงผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมาธิการในการประชุมคร้ังนั้นหรือ
คร้ังตอไป 

ใหถือวาผูไดรับการเลือกเปนกรรมาธิการตามวรรคหาดํารงตําแหนงกรรมาธิการนับแตวันที่
สภาลงมติเลือก 

ขอ ๘๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน  สตรี  และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา 
ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสภา
มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๘๓ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกประธาน  รองประธาน เลขานุการ  โฆษก  และ
ตําแหนงอื่นตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น  ๆ  แตมิใหเลือกประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาจากผูมีสวนไดเสียขัดแยง มีตําแหนงหรือฐานะที่อาจกอใหเกิดการขัดกันกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น 

ใหกรรมาธิการผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการเปนประธานชั่วคราวของ 
ที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ใหมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการแตละคณะ  โดยใหคณะกรรมาธิการแตงต้ัง
จากรายชื่อขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ตามรายชื่อที่เลขาธิการจัดทําเสนอ 

คณะกรรมาธิการมีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมาธิการมีจํานวนไมเกินสิบคน ซ่ึงเลือกจากรายชื่อที่
กรรมาธิการเสนอ เพื่อพิจารณาปญหาอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ  ตามแตจะมอบหมายได
และใหนําขอบังคับวาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคสี่ตองต้ังจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการ
ในคณะนั้น 

ขอ ๘๔ การออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง  หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาอยู  ใหทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อเลขาธิการ 

การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก  ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๘๕ เพื่อลดภาระผูมาชี้แจงแกคณะกรรมาธิการ  ใหประธานคณะกรรมาธิการที่ประสงค
จะเรียกบุคคลตามขอ  ๘๔  แจงชื่อบุคคล ตําแหนง  เร่ืองที่ขอใหชี้แจง  วันและเวลาที่ขอใหมาชี้แจง   
ใหเลขาธิการทราบลวงหนาสามวัน  และใหเลขาธิการแจงใหประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ
และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๗๗  และขอ  ๗๘  ทราบ 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ  ๗๗  หรือ
ขอ  ๗๘  ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว  ปรากฏวามีกรณีที่คณะกรรมาธิการซึ่งตนเปนประธานอยูนั้น
กําลัง  หรือกําลังจะพิจารณา สอบสวนหรือศึกษาเร่ืองนั้นหรือเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองนั้น  และประสงค
จะเรียกบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งมาชี้แจงดวย  ประธานคณะกรรมาธิการที่ไดรับแจงอาจขอใหมีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการ  หรืออาจสงผูแทนไปรวมในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการตาม
วรรคหนึ่งได ในกรณีนี้  ใหถือวาผูแทนที่สงไปตามวรรคนี้เปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตาม
วรรคหนึ่ง  เพื่อประโยชนแกการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่คณะกรรมาธิการตาม 
วรรคหนึ่งพิจารณา  แตจะลงมติในเรื่องนั้นมิได 

ใหนําความในขอนี้ไปใชบังคับแกการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการดวยโดยอนุโลม 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๘๖ สมาชิกและผู ซ่ึงไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ  มีสิทธิเขาฟงการประชุม
คณะกรรมาธิการ  

ในกรณีประชุมลับผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม  และ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๘๗ ภายใตบังคับขอ   ๘๖  ผู เสนอญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการไดตลอดเร่ือง  สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว   

การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง  ผู เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอาจมอบหมาย 
เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นกระทําแทนได  โดยย่ืนตอประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๘๘ ใหเลขาธิการประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว  ณ  สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติใหมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคํา
แปรญัตติ แลวแตกรณี 

ขอ ๘๙ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัด  จนเวลาลวงไป
เกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมาธิการไดเร่ิมพิจารณาคําแปรญัตติใด คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป  
เวนแตคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผอนผันใหเปนกรณีพิเศษกอนเสร็จ การพิจารณาเรื่องนั้น 

ขอ ๙๐ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด
จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๑ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  จะสงวนความเห็น
ของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๒ เมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  
หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแลว  ใหรายงานตอสภา 

ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง  หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทํา
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใด  ๆ  แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได 

ขอ ๙๓ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่
คณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุดหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือ
ควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหสภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานสภาสงรายงานและขอสังเกต
ไปยังคณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุดหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๙๔ ถามีมติของสภาใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ
ศึกษาเร่ืองใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  
หรือศึกษาเร่ืองนั้นไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แทนตอง
รายงานใหประธานสภาทราบโดยดวน 

ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสภาเสนอตอที่ประชุมสภา  และที่ประชุมสภาอาจลงมติ
ใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว  หรือใหต้ังคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม  หรือใหดําเนินการอยางอื่น
สุดแตที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร  

ขอ ๙๕ กรรมาธิการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) อายุของสภาสิ้นสุดลง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีการต้ังคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิมตามขอ  ๙๔ 
(๕) สภามีมติใหพนจากตําแหนง 
ขอ ๙๖ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดวางลง  

ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงตอประธานสภา  เพื่อขอใหสภาต้ังแทนตําแหนงที่วาง  สําหรับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหนงกรรมาธิการในคณะใดวางลง  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะแจงตอประธานสภา  เพื่อขอใหสภาต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได 

 

หมวด  ๕ 
การสรรหา การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด 

_________________ 

 

ขอ ๙๗ เมื่อมีกรณีที่สภาจะตองสรรหา  พิจารณาเลือก  แตงต้ัง  ใหคําแนะนํา  หรือใหความ
เห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ใหสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการสามัญ
ข้ึนคณะหนึ่ง  มีจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ  และความประพฤติของบุคคล
ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น  รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริง  และพยานหลักฐานอันจําเปน
สําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี  ๆ  ไป 

การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ตองกระทําใหเสร็จครบทุกราย
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังคณะกรรมาธิการ  เมื่อพนกําหนดเวลาแลว  หากคณะกรรมาธิการ 
ยังดําเนินการตรวจสอบรายใดไมแลวเสร็จ ใหถือวาคณะกรรมาธิการไมมีความเห็นสําหรับรายนั้น 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๙๘ การต้ังกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๙๗  ใหต้ังจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอชื่อ มีจํานวนสามคน  จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมสภาเลือกจาก
รายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น  ๆ  คณะละหนึ่งคน 

ขอ ๙๙ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมาธิการอาจเรียกเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอันจําเปนจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นได
ตามที่เห็นสมควร 

ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย มาใหขอเท็จจริง  หรือชี้แจงเกี่ยวกับประวัติและความประพฤติที่ประสงคจะทราบ  หาก
ปรากฏวามีขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ  ใหดํารง
ตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมาย  และขอมูลหรือขอเท็จจริงนั้นยังไมเปนที่ยุติ  ใหบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมายมีสิทธิชี้แจงและแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกลาวเพื่อความเปนธรรม 

ขอ ๑๐๐ การประชุมคณะกรรมาธิการใหกระทําเปนการลับ  โดยผูที่จะเขาฟงการประชุมได
ตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุมและไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๑๐๑ เมื่อคณะกรรมาธิการดําเนินการตามหนาที่เสร็จแลว  ใหเสนอรายงานตอประธานสภา  
รายงานของคณะกรรมาธิการดังกลาวใหจัดทําเปนรายงานลับ  และใหระบุขอมูลหรือ

ขอเท็จจริง พยานหลักฐานอันจําเปน พรอมรายละเอียดเปนรายบุคคล 
ขอ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาไดรับรายงานของคณะกรรมาธิการตามขอ  ๑๐๑  แลว  ให

ประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน  และใหเลขาธิการจัดสงเฉพาะระเบียบ
วาระการประชุมสภาและเอกสารที่เกี่ยวของใหสมาชิกโดยไมตองจัดสงรายงานลับของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวไปดวย 

ขอ ๑๐๓ ในการประชุมสภา ใหคณะกรรมาธิการนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ  ตอที่
ประชุมสภา  โดยใหเลขาธิการแจกจายสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการใหแกสมาชิก  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาในที่ประชุมสภา  สําเนารายงานลับดังกลาว สมาชิกจะนําออกนอกหองประชุมมิได 

กอนนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุมสภาตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมาธิการ
รองขอตอที่ประชุมสภาเพื่อใหมีการดําเนินการประชุมลับ 
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ในกรณีที่มิไดมีการประชุมลับ  ใหประธานสภาสั่งงดการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง
และหรือวิทยุโทรทัศน  ถามี  และใหเลขาธิการสงรายงานลับตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมาธิการติดตาม
การบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุมเพื่อพิจารณากอนวาจะสมควรเปดเผย
หรือไม  และถาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ  ติดตามมติของสภาและตรวจรายงาน
การประชุมเห็นวาไมสมควรเปดเผย ใหเลขาธิการแยกรายงานลับดังกลาวออกจากรายงานการประชุม
สภาและเก็บรักษาไว  โดยจะเปดเผยมิได 

ขอ ๑๐๔ เมื่อที่ประชุมสภาไดพิจารณาเสร็จแลว  ใหสมาชิกสงคืนสําเนารายงานลับของ
คณะกรรมาธิการตอเลขาธิการในที่ประชุมสภา  เพื่อนําไปทําลายตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ตอไป  โดยใหประธานคณะกรรมาธิการหรือผูที่ประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย เปนผูกํากับในการทําลายนั้น 

ขอ ๑๐๕ ใหนําความในหมวด  ๔  วาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับกับการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการโดยอนุโลม  เวนแตที่มีบัญญัติไวแลวในหมวดนี้ 

 

หมวด ๖ 
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

_______________ 

 

ขอ ๑๐๖ รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา  และตองมีบันทึกประกอบ
ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง 
ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติม

หรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได 
เพื่อประโยชนในการคนหาเจตนารมณของกฎหมาย ประธานสภาอาจกําหนดระเบียบในเร่ือง

ตอไปนี้ 
(๑) การสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติและเหตุผลในการกําหนดสาระสําคัญนั้นแต

ละเร่ือง 
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(๒) การจัดทําตารางการแกไขเพิ่มเติมและเหตุผลที่ใชพิจารณาแกไขในวาระตาง  ๆ 
(๓) การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงทําหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ขอ ๑๐๗ รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเสนอตอสภา ใหประธานสภาทําการตรวจสอบและ
หากเห็นวารางพระราชบัญญัติไมชอบดวยขอ  ๑๐๖  ใหประธานสภาแจงสมาชิกนั้นทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันไดรับ 

ขอ ๑๐๘ ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซ่ึงสมาชิกเปนผูเสนอนั้น  เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามความหมายที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๐  วรรคส่ี  ของรัฐธรรมนูญหรือไม 
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาใหถือเปนเด็ดขาด 

ขอ ๑๐๙ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ 
ขอ ๑๑๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง  ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการ

หรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามขอนี้ สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณา

กอนรับหลักการก็ได ทั้งนี้ ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวนั้นมาถึงคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน 
สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได 
และเมื่อสภาไดมีมติรับหลักการแลว  ใหสภาลงมติวาจะใหรางพระราชบัญญัติฉบับใด  เปนหลักในการ
พิจารณาในวาระที่สอง 

ขอ ๑๑๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอ  ถาคณะรัฐมนตรีขอรับราง
พระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติตามขอ  ๑๑๐  หากที่ประชุมอนุมัติ ก็ใหรอการ
พิจารณาไวกอนสามสิบวัน 

เมื่อประธานไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต  หรือเมื่อพน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต  ใหบรรจุ
รางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 
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ขอ ๑๑๒ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่ง  รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา  
ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง 

ขอ ๑๑๓ การพิจารณาในวาระที่สอง  ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ที่สภาต้ัง  หรือกรรมาธิการเต็มสภา 

ตามปกติ  ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาต้ัง  การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนและที่ประชุม
สภาอนุมัติ 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น  สภาจะต้ังคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นก็ได 

ขอ ๑๑๔ ในกรณีพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาต้ังนั้น  สภาจะ
มอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได 

ขอ ๑๑๕ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติข้ันคณะกรรมาธิการที่สภาต้ัง สมาชิกผูใดเห็นควร
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา  เวนแต
สภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับรางพระราชบัญญัตินั้นไวเปนอยางอื่น 

การแปรญัตติ  โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา  และใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม  หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม  ตองไมขัดกับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
ขอ ๑๑๖ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ เสร็จแลว  ให เสนอราง

พระราชบัญญัตินั้น  โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานสภา  รายงาน
นั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง  และถามีการแปรญัตติ  มติของ
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด  หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ 
หรือมกีารสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  ก็ใหระบุไวในรายงานดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด  หรือ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวใน
รายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา และใหนําความในขอ ๙๓  มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
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ขอ ๑๑๗ รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผู เสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  แตในการพิจารณาในวาระที่สอง  ถาสภาไดลงมติแกไขเพิ่มเติมใน
มาตราใดและประธานสภาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ใหประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไวกอน  และใหสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาและใหความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภา  และตองสงคืน
กลับมาภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว  และใหนําความในขอ  ๑๐๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑๘ เมื่อประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการตาม
ขอ  ๑๑๖  แลว  ใหเสนอสภาเพื่อพิจารณาตอไปโดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ใหถือ
วาสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ  และประธานมีฐานะเปนประธาน
คณะกรรมาธิการดวย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา  เปนทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ  และการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป 

ขอ ๑๒๐ ในการพจิารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ใหสภาพิจารณา
เร่ิมตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหอภิปรายไดเฉพาะถอยคําหรือ
ขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม หรือที่ผูแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ  หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว 
ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ใหพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราที่ไดแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมดวย และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๑ เมื่อไดพิจารณาตามขอ  ๑๒๐  จนจบรางแลว  ใหสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อีกคร้ังหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได  แตจะขอแกไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดมิได  นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู 

ขอ ๑๒๒ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว ใหสภาพิจารณาตอไป  
ในวาระที่สาม 

ขอ ๑๒๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สาม  ใหที่ประชุมสภาลงมติวาสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม 

การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๒๔ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ  หรือลงมติ
ในวาระที่สามไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญัติใชเปนกฎหมาย  รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ขอ ๑๒๕ รางพระราชบัญญัติซ่ึงสภาลงมติในวาระที่สาม  สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  
ใหเลขาธิการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี  เพื่อนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 

ขอ ๑๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวารางพระราชบัญญัติที่สภาใหความเห็นชอบแลวและใหนําข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตามขอ  ๑๒๕  มีขอความผิดพลาด  และสมควรไดรับการพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง
กอนทรงลงพระปรมาภิไธย  ประธานสภาอาจขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอย
กวาสิบคน   ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนไดอีกคร้ังหนึ่ง  หากที่ประชุมสภาลงมติ
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันประชุมก็ให
ดําเนินการได 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอนํากลับมาทบทวนและใหเหตุผล 
ที่ชัดเจน 

การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปน  และใหกระทําในที่ประชุมสภาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภา  เสร็จแลวจึงใหดําเนินการตามขอ  ๑๑๙  ถึงขอ  ๑๒๕  ตอไป 

ขอ ๑๒๗ ในกรณีที่เปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๓๐  
ของรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง  หากมิใชเปนการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ใหสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญคณะหนึ่งข้ึนพิจารณา  ประกอบดวยกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองอยางนอยสามคน
และผูที่เปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ใหสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับราง
จากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๑๒๘ เพื่อประโยชนในการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของประชาชน  ประธานสภา
อาจกําหนดระเบียบใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรางพระราชบัญญัติที่สภาหรือ
คณะกรรมาธิการพิจารณาได 
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หมวด ๗ 
การดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ 

_______________ 

 

ขอ ๑๒๙ ใหนําขอบังคับนี้มาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม  
เวนแตการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลวและสงใหสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ ก็ใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๗  ถึงมาตรา ๒๙  
ของรัฐธรรมนญู 

ขอ ๑๓๐ ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารที่คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลวและสงใหสภาตามมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานสภาสงราง
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองเปนการดวน  และใหคณะกรรมาธิการ
พิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานสภาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับราง
รัฐธรรมนูญดังกลาว 

เมื่อประธานสภาไดรับรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวนเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณาและเสนอความเห็นไปยัง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานสภาไดรับราง
รัฐธรรมนูญและเอกสารตามมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 

 

หมวด  ๘ 
การต้ังกระทูถาม 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

________________ 

 

ขอ ๑๓๑ กระทูถามมี  ๒  ประเภท  คือ 
(๑) กระทูถามสด 
(๒) กระทูถามทั่วไป 
ขอ ๑๓๒ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหต้ังถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว 
ขอ ๑๓๓ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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(๑) เปนเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกลงใสราย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 
(๓) เปนเร่ืองที่ไดตอบแลว  หรือชี้แจงแลววาไมตอบ 
(๔) เปนเร่ืองที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซ่ึงมีผูเสนอมากอน 
(๕) เปนการใหออกความเห็น 
(๖) เปนปญหาขอกฎหมาย 
(๗) เปนเร่ืองที่ไมมีสาระสําคัญ 
(๘) เปนเร่ืองสวนตัวของบุคคลใด  ๆ  เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ 
ขอ ๑๓๔ กระทูถามตามขอ  ๑๓๓  (๓)  และ  (๔)  นั้น  จะต้ังถามขึ้นใหมไดในเมื่อมี

สาระสําคัญตางกัน  หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามคร้ังนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อต้ังกระทูถาม
คร้ังกอน 

ขอ ๑๓๕ การประชุมคร้ังหนึ่ง  ๆ ใหบรรจุกระทูถามสดไดไมเกินหากระทู  และกระทูถาม
ทั่วไปไมเกินหากระทู  แตถาหากมีกระทูถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก 
ประธานสภา  จะบรรจุกระทูถามทั่วไปเกินกวานี้ก็ได 

การจัดลําดับกระทูถามในที่ประชุมสภา  ใหจัดตามลําดับ คือ กระทูถามสดและกระทูถาม
ทั่วไป 

ขอ ๑๓๖ การตอบกระทูถาม ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผนดินเร่ืองนั้นเปนผูตอบ เวนแตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไมอยูหรือติด
ราชการสําคัญ จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอื่นเปนผูตอบกระทูถามนั้นได  โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
ประธานสภากอนถึงระเบียบวาระการพิจารณากระทูถาม 

ในการตอบกระทูถาม รัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามก็ไดแตตองชี้แจงเหตุผลใน 
ที่ประชุมสภา  หรือแจงลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาและใหกําหนดวาจะตอบไดเมื่อใด 

ขอ ๑๓๗ การต้ังกระทูถามตองชัดเจน ไมฟุมเฟอย วนเวียน ซํ้าซาก หรือมีลักษณะเปนการ
อภิปราย 

การตอบกระทูถามของรัฐมนตรี ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๑๓๘ ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามเมื่อใดก็ได และเมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถาม

ของผูใด  ถาผูต้ังกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุมใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 
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ขอ ๑๓๙ กระทูถามใดที่สมาชิกภาพของผูต้ังกระทูถามส้ินสุดลงใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 
ขอ ๑๔๐ กระทูถามใดที่รัฐมนตรียังไมไดตอบใหเปนอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนง 
 

สวนที่ ๒ 
กระทูถามสด 

________________ 

 

ขอ ๑๔๑ การต้ังกระทูถามสด สมาชิกแตละคนมีสิทธิต้ังกระทูถามไดคร้ังละหนึ่งกระทู  โดย
ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทูถามกอนเร่ิมประชุมตามเวลา
ที่ประธานสภากําหนด  โดยระบุชื่อเร่ืองที่จะถาม  พรอมระบุวัตถุประสงควาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใด  และตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนเร่ืองสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน 
(๒) เปนเร่ืองที่กระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
(๓) เปนเร่ืองเรงดวน 
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามสดหรือไม 
ขอ ๑๔๒ ในสัปดาหใดมีกระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยแลวเกินจํานวนหากระทู  ให

ประธานสภาจับสลากใหเหลือเพียงหากระทู  ในจํานวนหากระทูนี้หากปรากฏวามีกระทูถามที่เปนเร่ือง
ทํานองเดียวกัน  ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป 

ขอ ๑๔๓ กระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยตามขอ  ๑๔๑  หรือไดดําเนินการตามขอ  ๑๔๒  แลว  
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามสดและแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบทราบ 

ขอ ๑๔๔ กระทูถามสดแตละกระทูใหถามดวยวาจาไดเร่ืองละไมเกินสามครั้ง 
ขอ ๑๔๕ ในระหวางการถามกระทูถามสด หากประธานวินิจฉัยวาคําถามขอใดเขาลักษณะ

ตองหามตามขอ  ๑๓๓  ใหประธานมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงคําถาม 
 

สวนที่ ๓ 
กระทูถามทั่วไป 

________________ 

 

ขอ ๑๔๖ การต้ังกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา  โดยมี
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไป  ตองเปนขอเท็จจริงที่ผูต้ังกระทูถามรับรองวา
ถูกตองแมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม  และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบให
ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 

ขอ ๑๔๗ ใหประธานสภาวินิจฉัยวากระทูถามใดมีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๓๓  หรือมี
ลักษณะตามขอ  ๑๓๔  และเมื่อวินิจฉัยแลวใหแจงผูต้ังกระทูถามทราบภายในเจ็ดวัน 

กระทูถามที่ประธานสภาวินิจฉัยวาเปนกระทูถาม ใหจัดสงไปยังรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ 
ขอ ๑๔๘ ใหบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงไป

ยังรัฐมนตรีตามขอ  ๑๔๗  วรรคสอง 
ขอ ๑๔๙ การประชุมคร้ังหนึ่ง  ๆ  ไมใหผูต้ังกระทูถามทั่วไปคนเดียวกันถามเกินกวาหนึ่ง

กระทู  เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู 
ขอ ๑๕๐ กระทูถามที่รัฐมนตรีไดตอบในที่ประชุมสภาแลว ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิซักถามได

อีกหนึ่งคร้ัง  เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นและประธานอนุญาต 
 

หมวด  ๙ 
การเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรี 

_________________ 

 

ขอ ๑๕๑ การขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญ  ใหสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาโดย 
ระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงในเร่ืองใด  

ใหประธานสภาแจงการขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ไปยังนายกรัฐมนตรีและใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๕๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงในเร่ืองที่ขอเปดอภิปรายเพื่อซักถาม
ขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีแลว  สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได 

ขอ ๑๕๓ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริง
จากคณะรัฐมนตรีทีละคนเปนลําดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได 

ขอ ๑๕๔ ในการอภิปรายนั้นนอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว  ใหนําความในหมวด  ๓ 
สวนที่  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๑๐ 
การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

________________ 

 

ขอ ๑๕๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาตามมาตรา  ๑๒  
ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานสภาบรรจุเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๕๖ ในการเปดอภิปรายใหนําความในหมวด  ๓  สวนที่  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๑ 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

_________________ 

 

ขอ ๑๕๗ สถานที่ประชุมสภายอมเปนที่เคารพและเปนเขตหวงหาม  ผูเขาไปตองประพฤติตน
ใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ  และตองแตงกายตามที่ประธานสภากําหนด  บุคคลอื่นที่มิใชสมาชิกสภา
หรือเจาหนาที่สภา  เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมสภา 

หามใชเคร่ืองมือส่ือสารใด  ๆ  ซ่ึงกอใหเกิดการรบกวนและหามสูบบุหร่ีในที่ประชุมสภา 
การแตงกายของสมาชิกนั้น  ใหแตงเคร่ืองแบบสมาชิกสภา  หรือสากลนิยม  หรือชุดพระราชทาน 

หรือตามที่ประธานสภากําหนด 
ขอ ๑๕๘ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด  หามพูด  

ในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู  ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมสภา  หรือส่ังใหออกไปจากที่ประชุมสภาคร้ังนั้น
โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมสภา หากผูนั้นขัดขืน  ประธานมีอํานาจสั่งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมสภาหรือออกไปใหพนบริเวณที่ประชุมสภา 

คําส่ังของประธานตามขอนี้ผูใดจะโตแยงมิได 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕๙ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามาใน
ที่ประชุมสภาหรือบริเวณสภาหรือเขาฟงการประชุมของสภาตลอดจนมารยาทของบุคคลเชนวานั้น  และ
การโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมปรึกษาของสภาใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดไว 

 

หมวด  ๑๒ 
บทสุดทาย 

_________________ 

 

ขอ ๑๖๐ ถาประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน  ใหงดใช
ขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมสภา  ลงมติเห็นชอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมสภา ก็ใหงดใชขอบังคับนั้นได 

ขอ ๑๖๑ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้  ใหเปนอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย  และ
เมื่อที่ประชุมสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาเปนประการใดแลว  ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด 

การขอใหที่ประชุมสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดโดยประธานขอปรึกษา  หรือ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน 

ขอ ๑๖๒ ในกรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญ ถาสมาชิกเปนผูเสนอ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวาสามสิบคน  และเมื่อที่ประชุมสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันประชุมเปนประการใดแลว  ก็ใหถือวา  คําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด 

ขอ ๑๖๓ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไมนอย
กวาย่ีสิบคน 

ญัตติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหทําเปนรางขอบังคับโดยแบงเปนขอ  และตองมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบดวย 

การพิจารณาญัตติในขอนี้ ใหนําความในหมวด  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖๔ ในกรณีที่ประธานสภาไดดําเนินการตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

แลว  ใหประธานแจงตอที่ประชุมสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภา 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๖๕ ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายตามมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  
ประสงคจะใหมีการโฆษณาคําชี้แจง ใหบุคคลนั้นย่ืนคํารองขอตอประธานสภาตามแบบที่กําหนด  

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองมีขอความเปนขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปนความผิดอาญา  หรือ
ละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น 

เมื่อประธานสภาไดรับคํารองขอดังกลาว ใหสงคํารองขอนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนการดวนเพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดพิจารณาคํารองขอดังกลาวตอไป
และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานสภาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองขอ เพื่อประธานสภาจะไดดําเนินการตอไป 

ใหเลขาธิการดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว  ณ  สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานสภาเห็นควรจัดใหมีการโฆษณา  
คําชี้แจง  และใหสงสมาชิกเพื่อทราบดวย 

 

บทเฉพาะกาล 
_________________ 

 

ขอ ๑๖๖ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้  
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๖๗ ใหนําประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาใชบังคับ  
กับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลมจนกวาจะไดมีการตราและประกาศใชขอบังคับวาดวยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการแลว 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวา
ดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศใชขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๖๘ ใหบรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับการประชุมสภาที่ใชบังคับ  
อยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงขอบังคับนี้  จนกวา
จะมีระเบียบ  ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๖๙ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝาย
รัฐสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และใหเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

มีชัย  ฤชุพนัธุ 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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