
ข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้ ค าว่า 
“ประธานสภา”  หมายความว่า  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
“รองประธานสภา”  หมายความว่า  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
“สภา”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎร 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมาธิการ”  หมายความว่า  กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
“บริเวณสภา”  หมายความว่า  อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร   

อาคารที่ท าการของสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว  และอาคารที่ท าการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
“การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
“ที่ประชุม”  หมายความว่า  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึง 

ห้องกระทู้ถามด้วย 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลรัฐธรรมนูญ   
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับ  และมีอ านาจออกระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

 
 

ข้อ ๕ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก  ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก 
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม   เพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการ 
เลือกประธานสภาและรองประธานสภา  และเพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการในเรื่องอื่นที่จ าเป็นจะต้อง
ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ในการด าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อ
เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา  ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในล าดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุม 
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม 

ข้อ ๖ การเลือกประธานสภา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ  การเสนอนั้น
ต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน   

ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุม
ภายในระยะเวลาที่ประธานก าหนด  โดยไม่มีการอภิปราย   

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว  ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีการเสนอชื่อ
หลายชื่อ  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม 
ข้อ ๗ การเลือกรองประธานสภา  ให้น าความในข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน  ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน   

แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 
ข้อ ๘ เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว  ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยัง

นายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  เพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งตั้งต่อไป 

เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว   ให้เลขาธิการ 
ส่งส าเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบด้วย   

หมวด  ๒ 
หน้าที่และอ านาจของประธานสภา  รองประธานสภา  และหน้าที่ของเลขาธิการ 

 
 

ข้อ ๙ ประธานสภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นประธานของที่ประชุม  และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๒) ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสภา 
(๓) ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม  ตลอดถึงบริเวณสภา 
(๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
(๕) แต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด  ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา   
(๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   
ข้อ ๑๐ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และอ านาจ

ของประธานสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ในกรณี 
ที่มีรองประธานสภาสองคน  ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา   
ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้รองประธานสภาคนที่สอง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ข้อ ๑๑ เลขาธิการมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นัดประชุมสภาและคณะกรรมาธิการครั้งแรก 
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่   
(๓) ช่วยประธานในการประชุม 
(๔) จัดท ารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) รักษาสรรพเอกสาร  ข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของสภา   
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
(๘) สนับสนุนการประชุมและการด าเนินงานของสมาชิก   
(๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการประสานงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร”  
ประกอบด้วย  ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน  ซึ่งประธานสภาแต่งตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนห้าคน  และกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรจ านวนห้าคน  ตามมติของคณะกรรมการประสานงานแต่ละฝ่าย 

หลักเกณฑ์  วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานร่วม 
สภาผู้แทนราษฎร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๓ กรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ   
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ   
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
(๕) พ้นจากการเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล  

หรือกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  แล้วแต่กรณี 
(๖) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรใหม่แทนคณะเดิม 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา 
(๒) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร”  ประกอบด้วย  ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก  ซึ่งสังกัด
พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบสี่คน  ซึ่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ประธานสภาแต่งตั้ง
จากสมาชิกในสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกของ  
พรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ละพรรค 

หลักเกณฑ์  วิธีการในการแต่งตั้ งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงาน 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๖ กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก   
(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
(๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่

แทนคณะเดิม 
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่ 

และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับ  

การประชุมและกิจการของสภา 
(๒) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การประชุม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

 
 

ข้อ ๑๘ การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

การประชุมเปิดเผย  ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด  
และประธานสภาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือ  
ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับได้อย่างทั่วถึง   โดยจัดให้มี 
ล่ามภาษามือด้วย  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมทราบ   

ในกรณีที่ ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้   ให้ประธานสภาจัดให้มี 
การเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว   

ในการประชุมลับ  ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม  เว้นแต่ผู้ที่ ได้รับอนุญาต 
จากประธานเท่านั้น  และให้ประธานด าเนินการเพื่อมิให้มีการบันทึกภาพ  บันทึกเสียง  หรือกระท าการใด ๆ   
ที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมครั้งแรกภายในสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมสามัญหรือวิสามัญ 
ของรัฐสภา 

การประชุมครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่สภาก าหนดไว้   แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรประธานสภา 
จะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้  โดยให้ท าเป็นหนังสือ  และให้ประธานสภาแจ้งเหตุที่สั่งงดในการประชุม
ครั้งถัดไป  เว้นแต่ประธานบอกงดในที่ประชุมแล้ว 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษ  ให้เรียกประชุมได้ 
ข้อ ๒๐ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ  เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว  

หรือเห็นว่าเป็นเร่ืองด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้   
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน   แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะนัด 

เร็วกว่านั้นก็ได้ 
ข้อ ๒๑ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  โดยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จะเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้   

แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๒ การนัดประชุมตามข้อ  ๒๐  หรือการส่งเอกสารตามข้อ  ๒๑  อาจด าเนินการทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้  เมื่อประธานสภาเห็นสมควร  
เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับ  ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๒๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให้จัดล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทู้ถาม   
(๒) เรือ่งที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๓) รับรองรายงานการประชุม 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา   
(๖) เรื่องที่เสนอใหม ่
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระ 

การประชุมก็ได้  แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้   
ข้อ ๒๔ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือ

ปัญหาที่ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดได้   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ประธานสภาก าหนด  และให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในสามสิบวัน  และแจ้งให้สมาชิกทราบ   

ข้อ ๒๕ ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้หรือแสดงตน
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญ  
ถ้ามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาก็ ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุมพิจารณาได้ 

เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว  ให้ประธานด าเนินการ
ประชุมได้ 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก ์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมยืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง   
ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส   ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมยืนฟัง

ตลอดเวลาที่อ่าน 
ข้อ ๒๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว  จ านวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม  

ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๗ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุม
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  หรือเพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวส าหรับ 
การประชุมครั้งนั้นในกรณีที่ที่ประชุมต้องประชุมปรึกษาเรื่องอื่น 

ในการเลือกประธานเฉพาะคราว  ให้น าความในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๖  วรรคสอง  มิให้น ามาใช้บังคับ  ส่วนการลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย 
ตามข้อ  ๘๓ 

ข้อ ๒๘ การประชุม  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม   
และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้  เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม  ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานอนุญาตแล้ว
จึงยนืขึ้นกล่าวได้  และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

ข้อ ๓๐ ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุม  ให้ประธาน
พิจารณาอนุญาต   

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น   แต่นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีจะไม่ตอบก็ได้  ถ้าเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย   
หรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่ เกี่ยวกับศาล   องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ   
หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา  ให้ผู้แทนขององค์กรนั้น 
มีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมได้  เมื่อประธานอนุญาต 

ในการแถลงหรือชี้แจง  ให้น าความในข้อ  ๖๙  ข้อ  ๗๐  ข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒ ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใด ๆ  ก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
องค์ประชุม  สั่งพักการประชุม  เลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยไม่ได้สั่งอย่างใด  และไม่มีรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทน  
ให้เลิกการประชุม 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุม  เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรตรวจแล้ว   
ก่อนที่จะเสนอให้สภารับรอง  ให้ท าส าเนาวางไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ณ  บริเวณสภาเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้  
โดยสมาชิกอาจร้องขอตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได้   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด 

รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  ที่ลาการประชุม  ที่ขาดการประชุม  
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง   โดยยื่นค าขอ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  ถ้าคณะกรรมาธิการไม่ยอม 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอ  สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอให้สภาวินิจฉัย 

ข้อ ๓๔ รายงานการประชุมครั้งใด  เมื่อได้วางส าเนาไว้เพื่อให้สมาชิกตรวจดูตามข้อ  ๓๓  แล้ว  
ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขเพิ่มเติมเอง  
หรือโดยสมาชิกขอแก้ไขเพิ่มเติมก็ตาม  ในคราวที่สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น  
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องแถลงต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 

ข้อ ๓๕ เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้ 
เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว  แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
หรือรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่สภาสิ้นอายุ   หรือสภาถูกยุบ  ให้เลขาธิการ 
บันทึกเหตุนั้นไว้  และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น   

ข้อ ๓๖ สภาอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด  หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้  
แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ 

ข้อ ๓๗ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  ให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
และเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ สภาอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดินที่ได้กล่าวหรือปรากฏในการประชุมก็ได้ 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่สมาชิกกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย  บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภา
ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น  เพื่อให้มีการโฆษณาค าชี้แจง   

การยื่นค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมค าชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและอยู่ในประเด็น
ที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น 

ข้อ ๔๐ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมานั้น
เป็นไปตามข้อ  ๓๙  หรือไม่ 

ให้ประธานสภาวินิจฉัยค าร้องและค าชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงไม่เป็นไปตามข้อ  ๓๙  ให้ยกค าร้องเสีย 

และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
ค าวินิจฉัยของประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 
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ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ประธานสภาได้วินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงเป็นไปตามข้อ   ๓๙   
ให้ประธานสภาจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   ไว้  ณ  บริเวณสภา 
ที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้  และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่ประธานสภาเห็นสมควร 

ข้อ ๔๒ เมื่อประธานสภาด าเนินการตามข้อ  ๔๑  แล้ว  ให้แจ้งผู้ร้อง  ผู้กล่าวถ้อยค า 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  และที่ประชุมรับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ข้อ ๔๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม   เพื่อเป็นการเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  โดยอาจมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่นด้วยก็ได้  เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่สภามีมติไม่ให้เปิดเผย   

ส่วนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

 
 

ข้อ ๔๔ ญัตติ  คือ  ข้อเสนอใด ๆ  ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติ
หรือด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ข้อ ๔๕ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา  และต้องมีจ านวนสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔๖ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา  ๑๒๗  ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๑๓๓  
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  มาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ  และญัตติที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ  ไม่ต้องมีผู้รับรอง   

ข้อ ๔๗ ญัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใด 
ในที่ประชุม  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๔๘ ญัตติขอให้สภามีมติ ว่ ากรณีมีปัญหาเกี่ ยวกับหน้ าที่ และอ านาจของสภา 
ตามมาตรา  ๒๑๐  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน 

ข้อ ๔๙ ญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใด 
คณะหนึ่งกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และ 
อ านาจของสภาตามมาตรา  ๑๒๙  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  หรือมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ
หรือในทางใด ๆ  ก็ตาม  หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ  ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชน 
อย่างร้ายแรง  จะเสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นการด่วนก็ได้   
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ญัตติด่วนต้องไม่มีลักษณะท านองเดียวกับกระทู้ถาม  และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภา
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 

ข้อ ๕๑ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่  และเมื่อ
วินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น 

ให้ประธานสภาบรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน   
ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วน  ให้ประธานสภาด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๕๓   
ข้อ ๕๒ ญัตติที่จะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  ต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ 

และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๕๓ ภายใต้บังคับข้อ  ๕๑  และข้อ  ๕๒  ให้ประธานสภาบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระ 

การประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้นตามล าดับที่ยื่นก่อนหลัง   ก าหนดวันดังกล่าว 
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 

ข้อ ๕๔ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 
(๑) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ขอให้ลงมติตามข้อ  ๓๖  หรือข้อ  ๓๘   
(๔) ญัตติในข้อ  ๕๕  ข้อ  ๘๐  ข้อ  ๘๓  ข้อ  ๘๔  ข้อ  ๑๒๐  หรือข้อ  ๑๘๔ 
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ญัตติตาม  (๒)  ถ้าเป็นการเสนอเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบ

ตามที่เสนอแล้ว  ให้มีผลบังคับในการประชุมครั้งต่อไป 
ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมก าลังพิจารณาญัตติใดอยู่  ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา  เว้นแต่ญัตติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน  ท านองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่องกัน

เพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
(๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  หรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือ 

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
(๗) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
ญัตติตาม  (๓)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  ห้ามไม่ให้

เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก 
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ข้อ ๕๖ ญัตติตามข้อ  ๕๕  (๖)  และ  (๗)  ห้ามเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ข้อ ๕๗ ญัตติตามข้อ  ๕๕  (๗)  ห้ามเสนอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา  ให้ญัตติเดิมเป็นอันตกไป 
ข้อ ๕๙ ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้น 
ข้อ ๖๐ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี 

ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ   
ข้อ ๖๑ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระ 

การประชุม  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม 
ข้อ ๖๒ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด  หรือจากการเป็นผู้รับรอง  จะกระท าได้

เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม  ในกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุ
ญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม   

ข้อ ๖๓ การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้   แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมค าแปรญัตติ    
จะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ 

ข้อ ๖๔ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว  การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน 
จะกระท ามิได้ 

ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุม  หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ 
ในที่ประชุมโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย  ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 

การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
ข้อ ๖๕ ญัตติ ใดตกไปแล้ว  ห้ามน าญัตติซึ่ งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้น เสนออีกใน 

สมัยประชุมเดียวกัน  เว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณา 
เห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนที่  ๓ 
การอภิปราย 

 
 

ข้อ ๖๖ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน  คือ  ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ  แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือ 
ผู้แปรญัตติมีหลายคน  ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น  กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น  
หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในชั้นคณะกรรมาธิการ  
ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย 

ข้อ ๖๗ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน  เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปราย  อีกฝ่ายหนึ่ง 
จึงอภิปรายซ้อนได้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน  ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับและไม่ให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด 

ข้อ ๖๘ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้   แต่ให้ค านึงถึง 
ผู้เสนอญัตติ  ผู้แปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 

ข้อ ๖๙ การอภิปรายต้องอยู่ ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่    
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือซ้ ากับผู้อื่น  และห้ามไม่ให้น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมฟัง
โดยไม่จ าเป็น  และห้ามไม่ให้น าวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม  เว้นแต่ประธานจะอนุญาต 

ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้าย  หรือเสียดสีบุคคลใด  และห้าม
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ ๗๐ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 
ข้อ ๗๑ สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ  ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่  
ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือ 
เรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น   

ข้อ ๗๒ เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ  ๗๑  ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนหรือตามค าวินิจฉัย
ของประธานได้ 

ถ้าผู้อภิปรายออกไปจากที่ประชุมโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัยของประธาน  ให้ประธาน
บันทึกการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม 

ข้อ ๗๓ การอภิปรายเป็นอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
(๓) ที่ประชุมลงมติให้ยกเร่ืองอื่นขึ้นปรึกษา 
ข้อ ๗๔ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  จะขอให้ที่ประชุม

วินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ ๗๕ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว  ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติ 

ในเรื่องนั้น  จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งในแต่ละญัตติ  มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 

ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด  ๆ   
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น  ให้ผู้ที่ก าลังพูด  หยุดพูดและ 
นั่งลงทันที 
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ส่วนที่  ๔ 
การลงมติ 

 
 

ข้อ ๗๘ ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภา  ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ  เพื่อแสดงตน
และตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ   

ประธานมีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ   เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ 
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๗๙ เสียงข้างมากตามมาตรา  ๑๒๐  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญนั้น  ถ้าความเห็นของ 
ที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป  ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด 

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๘๐ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย  แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติ 

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนขอให้กระท าเป็นการลับ  จึงให้ลงคะแนนลับ 
ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรอง 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม  ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย 
การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ 
ข้อ ๘๑ การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด 

ตามมาตรา  ๑๒๐  วรรคห้า  ของรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าเป็นการลับ 
ข้อ ๘๒ การออกเสียงลงคะแนน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกด้วย 
ข้อ ๘๓ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัต ิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
(๒) เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจ าตัวสมาชิก  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธี

ที่ประธานก าหนด 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๑)  หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้องให้เปลี่ยนเป็นวิธีการ

ตามที่ประธานก าหนด 
การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม  (๑)  จะใช้วิธีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ได้ต่อเมื่อสมาชิก 

เสนอญัตติและที่ประชุมอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ  ๘๕ 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  หรือวรรคสอง  ให้ประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าหกคน 

เป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
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ข้อ ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
(๒) ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียนเครื่องหมายกากบาท  (x)  ลงในช่องท าเครื่องหมาย  

ตามประเด็นที่จะออกเสียง 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี   
ทั้งนี้  การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 

ที่ประชุมก าหนด 
ให้น าความในข้อ  ๘๓  วรรคสามและวรรคสี ่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๕ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๘๓  (๑)  แล้ว  ถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่  

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่  และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธี
ตามข้อ  ๘๓  (๒)  เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่ายี่สิบห้าคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
ไม่ได้ 

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๘๓  (๒)  แล้ว  จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ 
อีกไม่ได้ 

ข้อ ๘๖ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้
ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนน   

ข้อ ๘๗ เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้ว  ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  ถ้าเรื่องใด 
ที่รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด  
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี 
ตามข้อ  ๘๔  แล้ว  ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงหรือลบข้อมูลการออกเสียง 
ลงคะแนนนั้นด้วย 

ข้อ ๘๘ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
เมื่อไมม่ีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ  หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ
หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ ๘๙ ให้เลขาธิการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผย
บันทึกดังกล่าวไว้  ณ  บริเวณสภา  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  
เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ  ๘๔ 
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หมวด  ๕ 
กรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๙๐ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ  แต่ละคณะประกอบด้วย
กรรมาธิการมีจ านวนสิบห้าคน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรือ่งใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านกฎหมาย  การยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  และความเป็นธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่าน 

(๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร   มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ   
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา  สมาชิกและผู้เคยเป็นสมาชิก  
การพัฒนาระบบและปรับปรุงการด าเนินกิจการของสภา  ค าร้องเรียน  ข้อเสนอแนะของสมาชิก 
และประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสภา  รวมทั้งเรื่องใด ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภา 
และองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ  ตรวจสอบรายงานการประชุม  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา 

(๓) คณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
และกองทุน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของศาล  องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ  การบริหารจัดการขององค์การมหาชน  และกองทุนต่าง ๆ  รวมทั้งตรวจสอบรายงาน 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เสนอต่อสภา 

(๔) คณะกรรมาธิการกีฬา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนา 
การกีฬาของไทย  รวมทั้งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์    
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์   และผู้มี 
ความหลากหลายทางเพศ  รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ  ต่างประเทศและประชาคมนานาชาติ
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
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(๖) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินทุกระดับ  ได้แก่  ปัญหาหนี้สิน
ของประเทศ  หนี้สินภาคธุรกิจ  หนี้สินภาคอุตสาหกรรม  หนี้สินภาคประชาชน  และหนี้สินเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร 

(๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร  การพัฒนา 
การเกษตร  การสหกรณ ์ การพัฒนาการผลิต  และการตลาด   

(๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก  ทางน้ า  ทางอากาศ  ทางอวกาศ   
การขนส่งมวลชน  การขนส่งสินค้า  ระบบโลจิสติกส์  และการพาณิชย์นาวี 

(๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ   กิจการชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ  การค้าชายแดน  การค้าผ่านแดน  จุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนชั่วคราว  
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า  ช่องทางธรรมชาติ  และช่องทางตามกฎหมายศุลกากร  การเดินทางข้ามแดน  
การจัดการและการดูแลแรงงานข้ามแดน  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  และเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคงของประชาชน 

(๑๐) คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้บริโภค 

(๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง   
การธนาคาร  ตลาดการเงิน  และสถาบันการเงินของประเทศ   

(๑๒) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาพลักษณ์
ของประเทศ  รวมทั้งกระท ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพ  
ในต่างประเทศ 

(๑๓) คณะกรรมาธิการการต ารวจ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการต ารวจ  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  การป้องกัน  และรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
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(๑๔) คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และ 
อ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
ในด้านงบประมาณ  การจัดท างบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการรับ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการทหาร  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  การป้องกัน  การรักษาความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ 

(๑๖) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และการพัฒนา 
การท่องเที่ยวของไทย   

(๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ตลอดจนการส่งเสริม  บ ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
การคุ้มครองสัตว์ 

(๑๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การพัฒนา 
ระบบราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๑๙) คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ  การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการ
รูปแบบพิเศษ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้ง
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 

(๒๐) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด   

(๒๑) คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย   
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการการป้องกัน 
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติ 
และสาธารณภัย  การพัฒนามาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  รวมทั้งติดตาม 
การให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว   

(๒๒) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  มีหน้าที่และ
อ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกระบวนการ 
และมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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(๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร  การพัฒนา  การจัดหา  การใช้  การอนุรักษ์พลังงาน   
และผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน  รวมทั้งการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง   การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริม 
และเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  เสรีภาพและ 
ความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง   
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

(๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเศรษฐกิจของชาติ  ธุรกิจภาคเอกชน  
ประชาชน  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ  ในสังคมโลกที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย  รวมทั้งนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ   

(๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการค้า  การส่งออก  ดุลการค้า  ลิขสิทธิ์  
ตราสาร  ทะเบียน  การประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย  รวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับก าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ  แรงงานไทยในต่างประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรแรงงานในต่างประเทศ  ตลอดจนการลงทุนที่มีผลต่อ  
คุณภาพชีวิตแรงงานโดยรวม 

(๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการวางแผน  การส่งเสริม
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วิจัยและนวัตกรรม   

(๒๙) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
ทางการเกษตรให้สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภทและสามารถแข่งขันได้ 
ในตลาดการค้า  ตลอดจนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ 
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(๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์  ท านุบ ารุงและคุ้มครองศาสนา
และโบราณสถาน  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  
วัฒนธรรมประชาธิปไตย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เอกลักษณ์  แบบวิถีชีวิตไทย  และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาของชาติ  และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ 

(๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน  
การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะผู้ยากไร้ 
ในเมืองและชนบท  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการแพทย์  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  และการสาธารณสุข  
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสุขภาพ  ตลอดจน 
การพัฒนาการรักษาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

(๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดกลาง
และขนาดย่อม  และศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม  รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

สมาชิกคนหนึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ 
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน 

ของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 
เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  

ให้คณะกรรมาธิการสามัญรายงานให้ประธานสภาทราบ  ในการกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระท ากิจการ  การสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องด าเนินการ
ให้คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันด าเนินการ   

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ 
คณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๙๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจ านวน
กรรมาธิการ  การเสนอนั้นต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจ านวนไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  
โดยให้มีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ  ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

ข้อ ๙๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู ่

การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก  ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการก็ได้ 

ข้อ ๙๓ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  โฆษก  และต าแหน่งอื่น  
ตามความจ าเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น 

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ  จะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะมีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจ าคณะกรรมาธิการ  โดยให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามรายชื่อที่เลขาธิการเสนอ 

ข้อ ๙๔ เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน  ให้รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานคณะกรรมาธิการล าดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๕ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน  คณะกรรมาธิการสามัญอาจตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นักวิชาการ  และเลขานุการ  ประจ าคณะกรรมาธิการก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
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ข้อ ๙๖ คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมาธิการ  เว้นแต่หน้าที่และอ านาจในการสอบหาข้อเท็จจริง  แล้วรายงาน
คณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการก าหนด 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระท ากิจการ  หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการมีจ านวนไม่เกินสิบคน  โดยให้ตั้ง
จากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนอนุกรรมาธิการทั้งหมด  
จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ  ทั้งนี้  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น   

ข้อ ๙๗ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ  หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่    
ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบ  และให้เป็นหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสั่งการให้บุคคลนั้นให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับ
แก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  สมาชิก  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และผู้ซึ่งประธาน
ของที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาต  มีสิทธิเข้าฟังการประชุม 

ในกรณีประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม 
และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๙๘  ผู้เสนอญัตติ  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตร ี และผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย  มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง  ส่วนผู้แปรญัตติ 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้ 

การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกอื่นหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระท าการแทนได้ 
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ข้อ ๑๐๐ ให้เลขาธิการประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว้   ณ  บริเวณสภา   
และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือค าแปรญัตติ   แล้วแต่กรณี  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  หากเรื่องใดจะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

ข้อ ๑๐๑ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาล่วงไป
เกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติใด   ให้ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป   
เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จหรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาตให้เลื่อน 
การชี้แจงไปวันอื่น 

ข้อ ๑๐๒ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด 
จะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๓ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใดจะสงวนความเห็น 
ในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๔ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษา 
เรื่องใด ๆ  ตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลา 
ที่สภาก าหนด 

ในที่ประชุมสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง  หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท า
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้   
เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 

ข้อ ๑๐๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต 
ที่คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ  
ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยไม่มีการอภิปราย 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
ไปยังคณะรัฐมนตร ี ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ให้คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ  คณะรัฐมนตรี  
ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใด
หรือไม่  ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐๖ ถ้าสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการนั้นกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงาน 
ให้ประธานสภาทราบโดยด่วน 

ในกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในระหว่างสมัยประชุม  ให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุม
โดยพลัน  และที่ประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาที่ ได้ก าหนดไว้หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่ 
แทนคณะเดิม  หรือให้ด าเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม   
ก็ให้ประธานสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้สภาทราบ
ภายหลัง 

การนับระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ
ก าหนดระยะเวลา 

ข้อ ๑๐๗ บันทึกการประชุม  รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ประธานสภาก าหนด 

ในกรณีที่จะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อสภาเพื่อให้สภามีมติมิให้เปิดเผย   ทั้งนี้  หากสภามีมติมิให้เปิดเผย 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานดังกล่าวไว้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด  หากสภามิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการดังกล่าว
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุม   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๐๘ กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
(๕) สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือ  

ให้ประธานคณะกรรมาธกิารทราบ 
ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง   ให้ประธาน

คณะกรรมาธิการแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภา  เพื่อขอให้สภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖ 
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 
 

ข้อ ๑๑๐ ร่างพระราชบัญญัติต้องแบ่งเป็นมาตรา  และต้องมีบันทึกประกอบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ   
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  

ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง 
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น  ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง 
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา   ๑๓๓  (๒)   

หรือ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ  การพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด  ซึ่งต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย 

ข้อ ๑๑๑ ร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภา
ท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่อง  ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อ ๑๑๒ ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม  ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติด้วย  เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย 

ข้อ ๑๑๓ ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ให้เลขาธิการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพื่อให้สภาทราบด้วย   

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม 

ข้อ ๑๑๔ ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  (๒)  
และ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ  เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ  
หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งค าแจ้ง   ให้ถือว่าไม่มีกรณี 
เป็นที่สงสัยตามมาตรา  ๑๓๔  ของรัฐธรรมนูญ  ก็ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ค ารับรอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากไม่พิจารณาให้ค ารับรอง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  ให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ 
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หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๕ ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณากรณีตามข้อ  ๑๑๔  วรรคสาม  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
กรณีดังกล่าว 

การประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ประธานสภาก าหนด  และให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ 
ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง   ให้สภาพิจารณาและลงมติว่า 

จะรับหลักการหรือไมร่ับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง   สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 

ก่อนรับหลักการก็ได้  ทั้งนี้  ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติ 
ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน  

สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้   
และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว  ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณา
ในวาระที่สอง 

ข้อ ๑๑๘ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  (๒)  และ  (๓)   
ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติตามข้อ  ๑๑๗  
เมื่อที่ประชุมอนุมัติก็ให้รอการพิจารณาไว้ก่อน  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติ 

เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนจากคณะรัฐมนตรีหรือพ้นก าหนดเวลาที่รอการพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  ให้สภาพิจารณา
ตามล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง 

การพิจารณาในวาระที่สอง  ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ข้อ ๑๒๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ  สภาจะให้คณะกรรมาธิการสามัญ

หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้   
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ  หรือเมื่อสมาชิก

เสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้   แต่ต้องไม่ขัดกับ

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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ข้อ ๑๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ  ให้ด าเนินการดังนี ้  

(๑) ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น
โดยตรง  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  ทั้งนี้  วิธีการคัดเลือก
และการเสนอชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

(๒) ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด 

(๓) จ านวนกรรมาธิการวิสามัญที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  โดยให้มี  
จ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญให้น าความในข้อ  ๙๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอ  ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  และให้น าความในข้อ  ๑๒๑  (๒)  (๓)  และวรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๓ ในกรณีที่ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ ง ได้ เข้ าชื่ อ เสนอร่ างพระราชบัญญัติต่อสภาแล้ว   
หากคณะรัฐมนตรี  หรือสมาชิกได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก  
ถ้าสภามีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น  ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้น าความในข้อ  ๑๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๔ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอและที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ   
ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธกิารวิสามัญทั้งหมด  และให้ด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ  ๑๒๑  ต่อไป 

ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง   สมาชิกผู้ใด 
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ   ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ    
เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น 

การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการ  

แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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ข้อ ๑๒๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง  หากสภาเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เสนอค าขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๑๒๗ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เสร็จแล้ว   ให้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น  โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ งรายงานต่อประธานสภา  
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง  และถ้ามีการแปรญัตติ  
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของ 
ผู้แปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  และในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ให้บันทึก
ข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  และให้น าความ 
ในข้อ  ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๘ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ  และในชั้นรับหลักการ
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง  ถ้าสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
ในมาตราใดและประธานสภาเห็นเอง  หรือมีสมาชิกทักท้วงต่อประธานสภาโดยมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   
ให้ประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน  และส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว  และ
ให้น าความในข้อ  ๑๑๔  และข้อ  ๑๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๙ เมื่อประธานสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจาก
นายกรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๒๘  แล้ว  ให้สภาด าเนินการลงมติในวาระที่สามต่อไป  แต่ถ้านายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ค ารับรองก็ให้สภาด าเนินการแก้ไข  เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ให้ถือว่า
สมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ   และประธานมีฐานะเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการด้วย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓๑ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   ให้สภา
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราและให้สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวนค าแปรญัตติ    
หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้  เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม  ให้พิจารณาเรียงตามล าดับ
มาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย  และให้น าความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๒ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ  ๑๓๑  จนจบร่างแล้ว  ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้   แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดไม่ได้  นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ข้อ ๑๓๓ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว  ให้สภาลงมติในวาระที่สามว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย 

ข้อ ๑๓๔ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติก็ดี  หรือลงมติ
ในวาระที่สามไม่เห็นชอบก็ดี  ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป   

ข้อ ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดต้องยับยั้งไว้โดยบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๗  ของรัฐธรรมนูญ  
เมื่อก าหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๘  ของรัฐธรรมนูญได้ล่วงพ้นไป  สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ให้ยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นขึ้นเพื่อให้สภาพิจารณาลงมติยืนยัน 
ร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา   เว้นแต่กรณียับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๒๗๑  (๑)  หรือ  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา 

ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติใด  ให้ประธานสภา
ด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา 

ให้มีสารบบลงวันที่สภาส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา  และวันที่สภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ
คืนจากวุฒิสภา 

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอไปตามข้อ   ๑๓๖   
ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน  เพื่อให้สภาพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ 

ถ้าสภาไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ประธานด าเนินการให้สภาก าหนดจ านวน 
และตั้งกรรมาธิการร่วมกัน  เมื่อสภาได้ก าหนดจ านวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันแล้ว  ให้ประธานสภา
แจ้งไปยังวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว  ให้เสนอรายงานและ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อประธานสภา  เพื่อให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว   
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ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติ   
ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  
และให้น าความในข้อ  ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความผิดพลาด 
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา  ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นมาพิจารณาทบทวน  หากที่ประชุมสภา 
ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา   
ก็ให้ด าเนินการได้ 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน ามาพิจารณาทบทวนและ  
ให้เหตุผลที่ชัดเจน 

การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  และให้กระท าในที่ประชุมสภา 
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว   ให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภาเพื่อด าเนินการ 

ตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญต่อไป 
ข้อ ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติ 

ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภาชะลอไว้สามวัน  
เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เสนอความเห็นต่อประธานสภาว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น  มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย   

ข้อ ๑๔๐ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  
สภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมก็ได้ 

หมวด  ๗ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 

 
 

ข้อ ๑๔๑ เมื่ อรั ฐสภามีมติ ให้ ความเห็นชอบให้พิ จารณาร่ า งพระราชบัญญัติ ต่ อ ไป   
ตามมาตรา  ๑๕๖  (๙)  ประกอบมาตรา  ๑๔๗  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นค้างการพิจารณา
อยู่ในวาระใด  ก็ให้พิจารณาต่อไปในวาระนั้น  และให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
เป็นเรื่องด่วน 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม่ 

ข้อ ๑๔๒ ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน   
ให้สภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาขึ้นใหม่และให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ 
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ข้อ ๑๔๓ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๖  การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   

หมวด  ๘ 
กระทู้ถาม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๔๔ กระทู้ถาม  คือ  ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที ่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๑๔๕ กระทู้ถามมี  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
(๒) กระทู้ถามทั่วไป 
(๓) กระทู้ถามแยกเฉพาะ   
ข้อ ๑๔๖ การตั้งกระทู้ถาม  ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามมีอิสระ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  

หรือความครอบง าใด ๆ   
กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น  ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
ข้อ ๑๔๗ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก   
(๓) เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เป็นการให้ออกความเห็น 
(๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
(๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ 
ข้อ ๑๔๘ กระทู้ถามตามข้อ  ๑๔๗  (๓)  และ  (๔)  นั้น  จะตั้งกระทู้ถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อ

สาระส าคัญต่างกัน  หรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถาม
ครั้งก่อน 

ข้อ ๑๔๙ กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถาม  ให้ประธานสภาท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่อง  
ให้ประธานสภาแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ 
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ข้อ ๑๕๐ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  ให้บรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ไม่เกินสามกระทู้และ 
กระทู้ถามทั่วไปไม่เกินสามกระทู้  แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมาก 
หรือมีกระทู้ถามทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ 

การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุม  ให้จัดตามล าดับ  คือ  กระทู้ถามสดด้วยวาจาและ 
กระทู้ถามทั่วไป 

ข้อ ๑๕๑ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบ 
กระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท าให้ไม่อาจตอบกระทู้  แต่ต้องแจ้ง
เหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภา  และให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด 

ในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้น 
ยังไม่ควรเปิดเผย  เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

ข้อ ๑๕๒ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน  ไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือมีลักษณะ 
เป็นการอภิปราย 

การตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   ให้น าความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕๓ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเมื่อใดก็ได ้
ข้อ ๑๕๔ กระทู้ถามใดที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว่า เหตุการณ์ ได้ เปลี่ ยนแปลงไป  

ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้   เมื่อได้รับความยินยอม 
ของผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ข้อ ๑๕๕ กระทู้ถามตกไป  เมื่อ 
(๑) ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด  ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
(๒) สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง 
(๓) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 

ส่วนที่  ๒ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

 
 

ข้อ ๑๕๖ การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละ 
หนึ่งกระทู้  ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  และต้องมีลักษณะ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 

้หนา   ๕๓
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(๒) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
(๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน 
ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาหรือไม่ 
ข้อ ๑๕๗ ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัยแล้วเกินจ านวน

สามกระทู้  ให้ประธานสภาจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้   ในจ านวนสามกระทู้นี้  หากปรากฏว่า 
มีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน  ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 

ข้อ ๑๕๘ กระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัยตามข้อ  ๑๕๖  หรือได้ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๕๗  แล้ว  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา 

ข้อ ๑๕๙ การถามและการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  มีก าหนดเวลา
ไม่เกินเก้าสิบนาที 

เรื่องใดที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ เข้าลักษณะกระทู้ถามสดด้วยวาจาตามข้อ   ๑๕๖   
หรือไม่อนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่การขอเลื่อน
การตอบของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้เป็นอันตกไป  หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสด
ด้วยวาจาอยู่  ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 

ข้อ ๑๖๐ กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่ละกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้งและต้องถามตอบ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาสามสิบนาที  เว้นแต่ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาน้อยกว่า
สามกระทู ้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลาหกสิบนาที 

ข้อ ๑๖๑ ในระหว่างการถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา  หากประธานวินิจฉัยว่าค าถามข้อใด 
เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔๗  ให้ประธานมีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงค าถาม 

ส่วนที่  ๓ 
กระทู้ถามทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๖๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา  โดยมีข้อความ
เป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย  และระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป  ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุ 
แยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ข้อ ๑๖๓ ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔๗  หรือมีลักษณะ
ตามข้อ  ๑๔๘  และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบภายในเจ็ดวัน   

กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม  ให้จัดส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ที่ถูกตั้งกระทู้ถาม 

้หนา   ๕๔
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ข้อ ๑๖๔ กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง 

ข้อ ๑๖๕ กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา  ให้ประธานสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพื่อด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้วให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบกระทู้ถามมา
เพื่อให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งเหตุขัดข้อง
เป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดเพื่อประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

ข้อ ๑๖๖ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปตามข้อ  ๑๖๒  ในการประชุมให้บรรจุกระทู้ล าดับแรก 
ของสมาชิกเข้าระเบียบวาระการประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 

เมื่อได้ตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พิจารณาบรรจุกระทู้ล าดับถัดไปของแต่ละบุคคลเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานสภา 

กระทู้ที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา  ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ  เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมให้ประธานสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน 

ข้อ ๑๖๗ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา  เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้ว  
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง  เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็น
และประธานอนุญาต 

ส่วนที่  ๔ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 
 

ข้อ ๑๖๘ กระทู้ถามที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง  เฉพาะพื้นที่  เฉพาะบุคคล  หรือสมาชิกระบุว่า 
ให้ตอบในห้องกระทู้ถาม  ให้ถือเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ประธานสภาอาจก าหนดให้มีการถามและ 
การตอบในห้องกระทู้ถามก็ได้   

การตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา  ข้อเท็จจริง 
ที่อ้างประกอบกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง  แม้ไม่ได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามแยกเฉพาะก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหาก  และให้น าความในข้อ  ๑๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖๙ ให้ประธานสภาจัดให้มีห้องกระทู้ถามในบริเวณสภา  เพื่อให้มีการถามและ 
การตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้โดยสะดวก   

้หนา   ๕๕
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ข้อ ๑๗๐ ให้ประธานสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ 
เพื่อมาตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง   

หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด  เพื่อประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

ข้อ ๑๗๑ ให้บรรจุกระทู้ถามแยกเฉพาะ  เข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง  ตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ยังไม่ได้ตอบหรือที่ยังไม่ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัย
ประชุมหนึ่ง ๆ  เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม  ให้ประธานสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน   

ข้อ ๑๗๒ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามให้ประธานสั่งให้ด าเนินการถามและตอบกระทู้ถาม
แยกเฉพาะในห้องกระทู้ถาม 

ให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  
และให้น าความในข้อ  ๑๖๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๓ ในการประชุมครั้งหนึ่งให้มีกระทู้ถามแยกเฉพาะตามจ านวนที่ประธานสภาก าหนด 
กระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ต้องถามและตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลายี่สิบนาที 
ข้อ ๑๗๔ การเผยแพร่การถามและการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะให้น าความในข้อ   ๑๘   

วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การเปิดอภิปรายทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ เมื่อสมาชิกมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  
ของรัฐธรรมนูญ  ให้ยื่นต่อประธานสภาเป็นหนังสือแสดงว่า  จะเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะในเรื่องใดบ้าง 

ข้อ ๑๗๖ เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามข้อ  ๑๗๕  แล้ว  ให้ท าการตรวจสอบ  หากมีข้อบกพร่อง
ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 

เมื่อประธานสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

้หนา   ๕๖
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ข้อ ๑๗๗ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง 
การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  จะชี้แจงค าอภิปรายของสมาชิกทีละคนเป็นล าดับไปหรือจะรอรวม

ชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้   
ข้อ ๑๗๘ ในการอภิปรายและการลงมติไม่ไว้วางใจ  สมาชิกมีอิสระจากพรรคการเมือง   

ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบง าใด ๆ 
การอภิปรายตามวรรคหนึ่ง  นอกจากที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว  ให้น าความในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๓  

การอภิปราย  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ยกเว้นข้อ  ๖๗  และข้อ  ๖๙  เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้
น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จ าเป็น  และห้ามมิให้น าวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม   
มิให้น ามาใช้บังคับ 

การน าเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม  ในการอภิปรายตามวรรคหนึ่งที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย  หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  สมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระท านั้น 

ส่วนที่  ๒ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

ข้อ ๑๗๙ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ท าเป็นหนังสือ 
ยื่นต่อประธานสภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด   

เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้น าความในข้อ  ๑๗๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘๐ ในการอภิปราย  ให้น าความในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๓  การอภิปราย  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
 

ข้อ ๑๘๑ สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม  บุคคลซึ่งเข้าไป 
ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  และต้องแต่งกายตามที่ประธานสภาก าหนด  บุคคลอื่น 
ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่  เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภา 

การแต่งกายของสมาชิกนั้น  ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา  หรือสากลนิยม  หรือ 
ชุดพระราชทาน  หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุม 
ข้อ ๑๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ประธานมีอ านาจเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนค าพูด  ห้ามพูด 

ในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่   ให้กล่าวขออภัยในที่ประชุม  หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมโดยมี 
หรือไม่มีก าหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้ 

้หนา   ๕๗
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ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม  หากผู้นั้นขัดขืน  ประธานมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภาน าตัวออกจากสถานที่ประชุมของสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภา   ทั้งนี้  วิธีการ 
หรือขั้นตอนการน าตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของประธานย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ค าสั่งของประธานตามข้อนี้  ผู้ใดจะโต้แย้งไม่ได้ 
ข้อ ๑๘๓ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา

ในที่ประชุม  หรือบริเวณสภา  หรือเข้าฟังการประชุม  ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น   
และการโฆษณาข้อความเก่ียวด้วยการประชุม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
บทสุดท้าย 

 
 

ข้อ ๑๘๔ ถ้าประธานขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน  ให้งดใช้ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี   หากที่ประชุม
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกในที่ประชุมก็ให้งดใช้ได้ 

ข้อ ๑๘๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๙  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้  
ให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย  และเมื่อที่ประชุมได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาเป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 

การขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระท าได้โดยประธานขอปรึกษาหรือสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๑๘๖ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้   ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

การเสนอและพิจารณาญัตติในวรรคหนึ่ง  ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๗ ในกรณีมีเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจับ  
คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่าง  
สมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง   หากประธานสภาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อ ๑๘๘ ในกรณีที่ประธานสภาได้ด าเนินการตามมาตรา  ๑๒๕  วรรคสองหรือวรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๘๙ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จไปแล้วก่อนใช้ข้อบังคับนี้   
ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๙๐ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาใช้บังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลม  จนกว่าจะได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแล้ว   

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  
ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๙๑ ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาตั้งก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น 

ข้อ ๑๙๒ ให้บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งข้อบังคับนี้  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
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ข้อบังคับ 
การประชมุรฐัสภา   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย  โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบง าใด ๆ  
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อันมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
น ามาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน  ทั้งนี้  โดยยึดหลักการปกครอง
ตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  และธ ารงไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 
และรัฐธรรมนูญ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕๖  (๑๑)  และมาตรา  ๑๕๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  รัฐสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นไว้แทนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และฉบับที่ผ่านมา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“รัฐสภา”  หมายถึง  รัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และให้หมายความรวมถงึวุฒสิภา

ท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร   ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ    
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง   (๑)  และวรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญด้วย 

“ประธาน”  หมายถึง  ประธานของที่ประชุมรัฐสภา 
“สมาชิกรัฐสภา”  หมายถึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
“การประชุมรัฐสภา”  หมายถึง  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และให้หมายความรวมถึง 

การประชุมวุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอาย ุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใดด้วย 

“ที่ประชุมรัฐสภา”  หมายถึง  ที่ประชุมร่วมกันของรฐัสภา  และให้หมายความรวมถงึที่ประชมุ
วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ   
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใดด้วย 

“สถานที่ประชุมของรัฐสภา”  หมายถึง  สถานที่ประชุมของรัฐสภา  ณ  อาคารที่ท าการ 
ของรัฐสภา  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจประชุมในอาคารที่ท าการของรัฐสภาได้  
ประธานรัฐสภาอาจก าหนดสถานที่ประชุมของรัฐสภา  ณ  สถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวก็ได้ 
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“เลขาธิการรัฐสภา”  หมายถึง  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธาน
รัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับนี้ 

“รองเลขาธิการรัฐสภา”  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภาซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานรัฐสภา 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับนี้   

ข้อ ๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามข้อบังคับ  และมีอ านาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
หนา้ทีแ่ละอ านาจของประธานรฐัสภา  รองประธานรัฐสภา 
และหน้าทีข่องเลขาธิการรฐัสภาและรองเลขาธกิารรัฐสภา 

 
 

ข้อ ๕ ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา  และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๒) ก าหนดการประชุมรัฐสภา 
(๓) ควบคุมและด าเนินกิจการของรัฐสภา 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภา   
(๕) เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก 
(๖) แต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด  ๆ  ตาม  (๗) 
(๗) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานรัฐสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่

และอ านาจของประธานรัฐสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย   
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา 
ข้อ ๗ เลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก 
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๔) จัดท ารายงานการประชุมรัฐสภาและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) ยืนยันมติของรัฐสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) รักษาสรรพเอกสารข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของรัฐสภา   
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด 
(๘) ปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
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ข้อ ๘ รองเลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่ช่วยเลขาธิการรัฐสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่ของ
เลขาธิการรัฐสภา  หรือปฏิบัติการตามที่เลขาธิการรัฐสภามอบหมาย   

เมื่อไม่มีเลขาธิการรัฐสภา  หรือเลขาธิการรัฐสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
ให้รองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการรัฐสภา 

หมวด  ๒ 
การประชมุรัฐสภา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วิธีการประชมุ 

 
 

ข้อ ๙ การประชุมรัฐสภาให้เปน็การเปดิเผย  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไม่นอ้ยกวา่
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 

ในการประชุมเปิดเผย  ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมรัฐสภาได้ตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภาก าหนด  และให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับได้อย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีล่ามภาษามือด้วยเว้นแต่
มีเหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมทราบ   

ในกรณีไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้  ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการเผยแพร่
บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว 

ในการประชุมลับ  ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม  เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น  
ให้ประธานด าเนินการเพื่อมิให้มีการบันทึกภาพ  บันทึกเสียง  หรือกระท าการใด ๆ  ที่เป็นการถ่ายทอด
การประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๐ การประชุมรัฐสภาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๖  ของรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อร้องขอให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการ

ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๓  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูล
ภายในสามวันของวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

เมื่อได้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาแล้ว  ให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๑๒ การนัดประชุมรัฐสภาต้องท าเป็นหนังสือ  เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว  
หรือเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้ 

การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันโดยไม่นับรวมวันส่งหนังสือและวันประชุม   
แต่ถ้าประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้  ในกรณีเร่งด่วน  แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 
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ข้อ ๑๓ การนัดประชุมรัฐสภาตามข้อ  ๑๒  ต้องส่งระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมรัฐสภา  ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
อีกก็ได้แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 

ข้อ ๑๔ การนัดประชุมตามข้อ  ๑๒  หรือการส่งเอกสารตามข้อ  ๑๓  อาจด าเนินการทางโทรสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพ่ิมเติมอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้  เมื่อประธานรัฐสภา
เห็นสมควร  แต่หากมีสมาชิกผู้ใดร้องขอให้ส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ  ก็ให้ด าเนินการส่งให้ตามนั้นด้วย
เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับให้เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภาก าหนด 

ข้อ ๑๕ การจัดระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาให้จัดตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ 
(๖) เรื่องอื่น ๆ 
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระ 

การประชุมรัฐสภาก็ได้ 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้จัดเรื่องซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน   ก็ให ้

ประธานรัฐสภาพิจารณาและอาจจัดให้ตามที่คณะรัฐมนตรีขอ   
ข้อ ๑๖ ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกรัฐสภาผู้มาประชุมลงชื่ อในเอกสารที่จัดไว้    

หรือแสดงตนตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด  เมื่อมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

เมื่อมีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว   ให้ประธาน
ด าเนินการประชุมได้ 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภายืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง 
ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส  ให้ผู้อยู่ในที่ประชุมรัฐสภายืนฟัง

ตลอดเวลาที่อ่าน 
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมรัฐสภาไปสามสิบนาทีแล้ว  สมาชิกรัฐสภายังไม่ครบองค์ประชุม  

ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาไปก็ได้ 
ข้อ ๑๘ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ให้สมาชิกรัฐสภาผู้มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชมุ

เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพ่ือให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวส าหรับ 
การประชุมครั้งนั้น 

้หนา   ๖๘
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ข้อ ๑๙ การประชุมรัฐสภา  ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาตามเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ 
การประชุมรัฐสภา  และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่จัดไว้    
ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมรัฐสภา  ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธาน
อนุญาตแล้ว  จึงยืนขึ้นกล่าวได้  และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

ข้อ ๒๑ ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมรัฐสภา  ให้ประธานพิจารณาอนุญาต 
สมาชิกรัฐสภาอาจซักถามเพ่ือความกระจ่างในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น   แต่รัฐมนตรี 

จะไม่ตอบก็ได้  เมื่อเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปดิเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคญั 
ของแผ่นดิน 

ข้อ ๒๒ ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมรัฐสภาในปัญหาใด ๆ  สั่งพักการประชุมรัฐสภา  
เลื่อนการประชุมรัฐสภา  หรือเลิกการประชุมรัฐสภาได้ตามที่เห็นสมควร   

ถ้าประธานลงจากบัลลังก์โดยมิได้สั่งอย่างใด  ให้เลิกการประชุมรัฐสภา   
ข้อ ๒๓ รายงานการประชุมรัฐสภา  เมื่อเลขาธิการรัฐสภาจัดท าเสร็จแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อไว้ 

เป็นหลักฐาน  ก่อนที่จะเสนอให้รัฐสภารับรองให้ท าส าเนาวางไว้   ณ  ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูได้    
รวมทั้งเสนอให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วย   

รายงานการประชุมรัฐสภาทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่มาประชุม  ที่ลาการประชุม  
ที่ขาดการประชุม  และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง 

สมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมรัฐสภาดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง
โดยยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมต่อเลขาธิการรัฐสภา  ถ้าเลขาธิการรัฐสภาไม่ยอมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตามที่ขอ  
สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาวินิจฉัย   

ข้อ ๒๔ รายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใด  เมื่อได้วางส าเนาไว้เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูแล้ว  
ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเตมิในภายหลังโดยสมาชิกรฐัสภาขอให้แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  ในคราวที่รัฐสภาพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมรัฐสภานั้น  เลขาธิการรัฐสภาจะต้องแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้รับรองรายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใดแล้ว   ให้ประธาน
รัฐสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมรัฐสภาที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุ 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุอื่นใด   
ให้เลขาธิการรัฐสภาบันทึกเหตุนั้นไว้  และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๖ การประชุมลับต้องจดรายงานการประชุมทุกครั้ง  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาอาจมีมติ
ไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด  หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้  แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ 

้หนา   ๖๙
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ข้อ ๒๗ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมรัฐสภา 
ข้อ ๒๘ ให้เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา  เพ่ือเป็น 

การเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  ทั้งนี้  นอกจากรายงานการประชุมลับที่ที่ประชุมรัฐสภา 
มีมติไม่ให้เปิดเผย 

ส่วนที ่ ๒ 
การเสนอญตัต ิ

 
 

ข้อ ๒๙ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา  และต้องมีสมาชิก
รัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสิบคน  ทั้งนี้  เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๓๐ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา  ๑๒๗  ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๑  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ตามมาตรา  ๑๕๕  ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๕๖  ญัตติขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพ่ือไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๒๗๒  
วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  และญัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ข้อ ๓๑ ญัตติขอให้รัฐสภามีมติว่ากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา 
ตามมาตรา  ๒๑๐  (๒)  ของรัฐธรรมนญู  ถ้าสมาชิกรัฐสภาเปน็ผู้เสนอตอ้งมจี านวนสมาชิกรฐัสภารบัรอง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน   

ข้อ ๓๒ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 
(๑) ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา 
(๓) ขอให้ลงมติตามข้อ  ๒๖   
(๔) ญัตติในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๕๕  ข้อ  ๕๖  ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  หรือข้อ  ๑๕๐ 
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๓ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาก าลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู่   ห้ามเสนอญัตติอื่น

นอกจากญัตติต่อไปนี้ 
(๑) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่ เป็นเรื่องเ ดียวกัน  ท านองเดียวกัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกันเพ่ือพิจารณาพร้อมกัน 
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาหรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสาร 

หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๓) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๔) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ญัตติตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  เมื่อที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  ห้ามเสนอ
ญัตติอื่นในข้อนี้อีก   

ข้อ ๓๔ ญัตติตามข้อ  ๓๓  (๕)  ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ข้อ ๓๕ ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  สมาชิกรัฐสภาผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อ 

ในญัตตินั้น 
ข้อ ๓๖ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี 

ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เว้นแต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี    
ตามข้อ  ๑๓๖ 

ข้อ ๓๗ การแก้ไขเพ่ิมเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภา  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา 

ข้อ ๓๘ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด  หรือจากการเป็นผู้รับรอง  จะกระท าได้
เฉพาะก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา  ในกรณีที่ประธาน
รัฐสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแล้ว  จะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
ของที่ประชุมรัฐสภา 

ข้อ ๓๙ การขอถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้  แต่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าแปรญัตติ 
จะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ 

ข้อ ๔๐ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว   การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการ
เช่นเดียวกันจะกระท ามิได้   

ญัตติหรือค าแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว  ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา  หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มี 
ผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย  ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 

การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องมอบแก่สมาชิกรัฐสภาและต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานรัฐสภา 
ข้อ ๔๑ ญัตติใดตกไปแล้ว  ห้ามน าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุม

เดียวกัน  เว้นแต่ญัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาต  ในเมื่อพิจารณาเห็นว่า
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนที ่ ๓ 
การอภิปราย 

 
 

ข้อ ๔๒ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน  คือ  ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ  แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญตัติ 
มีหลายคน  ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว   

้หนา   ๗๑
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กรณีกรรมาธิการซึ่งไดส้งวนความเหน็  กรรมาธิการผู้รบัมอบหมายจากกรรมาธกิารซึง่ได้สงวนความเหน็  
ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติ  สมาชิกรัฐสภาหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติ 
ซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในขั้นคณะกรรมาธิการ  ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย 

ข้อ ๔๓ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการ
อภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน  เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่ง
จึงอภิปรายซ้อนได้ 

การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน  ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับ  และไม่ให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด   

ข้อ ๔๔ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ  
ผู้แปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังมิได้อภิปรายด้วย   

ข้อ ๔๕ ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่    
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือซ้ ากับผู้อื่น  และห้ามน าเอกสารใดมาอ่านในที่ประชุมรัฐสภา 
โดยไม่จ าเป็น  และห้ามน าวัตถุใดเข้ามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภา  ทั้งนี้  เว้นแต่ประธานจะอนุญาต   

ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้าย  หรือเสียดสีบุคคลใด  และ 
ห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น   

ข้อ ๔๖ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 
ข้อ ๔๗ สมาชิกรัฐสภาผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ   ให้ยืนและยกมือขึ้น 

พ้นศีรษะ  ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่
ประท้วงหรือไม่  ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว  
หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น   

ข้อ ๔๘ เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ  ๔๗  ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตน  หรือตามค าวินิจฉัย
ของประธานได้   

ถ้าผู้อภิปรายออกไปจากที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัยของประธาน   
ให้ประธานบันทึกพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม   

ข้อ ๔๙ การอภิปรายเป็นอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมรัฐสภาลงมติให้ปิดอภิปราย 
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  จะขอให้ที่ประชุม

รัฐสภาวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้   

้หนา   ๗๒
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ข้อ ๕๑ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว  ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะต้องลงมติ
ในเรื่องนั้น  จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ   

ข้อ ๕๒ ประธานอาจอนุญาตให้รัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ  ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ 
ที่ประชุมรัฐสภาประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได้   

ข้อ ๕๓ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น   ให้ผู้ที่ก าลังพูด  หยุดพูด 
และนั่งลงทันที   

ส่วนที ่ ๔ 
การลงมต ิ

 
 

ข้อ ๕๔ ในกรณีที่จะต้องมีมติของรัฐสภา  ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกรัฐสภาทราบก่อนลงมติ  
และการลงมติต้องมีสมาชิกรัฐสภาครบองค์ประชุม   

ในกรณีที่ถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีสองฝ่ายให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า  
และถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป  ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากทีส่ดุ  
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   
การออกเสียงชี้ขาดของประธานให้กระท าเป็นการเปิดเผย  โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๕๕ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย  แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ 
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนขอให้กระท าเป็นการลับ  
จึงให้ลงคะแนนลับ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง    
ถ้ามีสมาชิกรัฐสภาคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา  
ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย 

การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ 
ข้อ ๕๖ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
(๒) เรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามล าดับอักษร  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคน  ตามวิธ ี

ที่ประธานก าหนด 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๑)  หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้อง  ให้เปลี่ยนเป็นวิธกีาร

ตามที่ประธานก าหนด 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม  (๑)  จะใช้วิธีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ได้ต่อเมื่อสมาชิกรัฐสภา
เสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ  ๕๘ 

การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  หรือวรรคสอง  ให้ประธานเชิญสมาชิกรัฐสภาหกคน 
เป็นผู้ตรวจนับคะแนน   

ข้อ ๕๗ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้  ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย     

ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย  X  ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมาย  O 
(๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
ให้น าความในข้อ  ๕๖  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๕๘ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๕๖  (๑)  ถ้าสมาชิกรัฐสภาร้องขอให้มีการนับใหม่  

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่  และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวธิี
ตามข้อ  ๕๖  (๒)  เว้นแต่คะแนนเสียงมีความต่างกันเกินกว่าสามสิบคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนน
เสียงใหม่มิได้ 

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๕๖  (๒)  แล้ว  จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่อีกมิได้   
ข้อ ๕๙ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียง

ลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการลงคะแนน 
ข้อ ๖๐ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว  ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมรัฐสภาทันที   

ถ้าเรื่องใดรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่า  มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด   
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมรัฐสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี
ตามข้อ  ๕๗  แล้ว  ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย   

ข้อ ๖๑ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ประธานถามที่ประชุมรัฐสภาว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างพระราชบัญญัติ  หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ  หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ 
ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน   

ข้อ ๖๒ ให้เลขาธิการรัฐสภาจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน
และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้  ณ  บริเวณรัฐสภา  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ  ๕๗   

้หนา   ๗๔
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หมวด  ๓ 
กรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๖๓ การตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  กรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกของแต่ละสภา
จะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา   และกรรมาธิการ 
ที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ 
คณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้   

ข้อ ๖๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๖๓  ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  สมาชิกรัฐสภา 
แต่ละคน  มีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจ านวนกรรมาธิการ  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า
สิบคน  ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้น   
เป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ   

ข้อ ๖๕ การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ข้อ ๖๖ การประชุมคณะกรรมาธิการให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และต าแหน่งอื่น ๆ  
จากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้กรรมาธิการผู้มีอายุสูงสุดซึง่อยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมาธกิาร  
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อด าเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธาน 

ภายใต้บังคับข้อ  ๖๓  วรรคสอง  คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
ปัญหาใด ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจตามแต่จะมอบหมายได้   

ข้อ ๖๗ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ  หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธาน
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ   

ข้อ ๖๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  สมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  หรือผู้ซึ่งประธาน 
ของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเข้าฟังการประชุม 

ในกรณีประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม   
และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม   
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ข้อ ๖๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๖๘  ผู้เสนอญัตติ  รัฐมนตรี  และผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง   ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจง
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้ 

การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง   ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมาย 
เป็นหนังสือให้สมาชิกรัฐสภาผู้อื่นหรือกรรมาธิการท่านใดท่านหนึ่งกระท าแทนได้   

ข้อ ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการอาจขอให้
เลขาธิการรัฐสภาแต่งตั้งข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง   เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได้   

ข้อ ๗๑ ให้เลขาธิการรัฐสภาประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว้   ณ  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
มาชี้แจงประกอบญัตติหรือค าแปรญัตติ  แล้วแต่กรณี  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  หากเรื่องใด 
จะก่อให้เกิดผลใช้บงัคบัเป็นกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย   

ข้อ ๗๒ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา  
ล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติใด  ให้ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป  
เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ  หรือที่ประชุมอนุญาตให้เลื่อนการชี้แจงออกไป   

ข้อ ๗๓ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด   
จะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้   

ข้อ ๗๔ กรรมาธิการผู้ใดไม่เหน็ดว้ยกบัมตขิองคณะกรรมาธกิารในข้อใด  จะสงวนความเหน็ไว้
เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้   

ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ 
ตามที่รัฐสภามอบหมายเสร็จแล้ว  ให้รายงานต่อรัฐสภาตามระยะเวลาที่รัฐสภาก าหนด 

ในที่ประชุมรัฐสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
การกระท าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  คณะกรรมาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใดร่วมแถลง 
หรือชี้แจงด้วยก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน   

ข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี   ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ    
ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ  เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา 

ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้รัฐสภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยไม่มีการอภิปราย 

ในกรณีที่รัฐสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการให้ประธานรัฐสภาแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี  
ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ให้คณะรัฐมนตรี  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ   
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ให้คณะรัฐมนตรี  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนญู  องค์กรอสิระ  
องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบว่าได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้น
ประการใดหรือไม่  และให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมรัฐสภา 

ข้อ ๗๗ ถ้ารัฐสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการนั้นกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงานให้ประธาน
รัฐสภาทราบโดยด่วน 

ให้ประธานรัฐสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร   
แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง 

การนับระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   ให้เริ่มนับแต่วันที่รัฐสภามีมติ 
ก าหนดระยะเวลา   

ข้อ ๗๘ คณะกรรมาธิการต้องเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการด าเนินการ  รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ให้ประชาชนทราบ  เว้นแต่รัฐสภา 
มีมติมิให้เปิดเผย   

ข้อ ๗๙ กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือไม่มีสภาผู้แทนราษฎร 

เพราะเหตุอื่นใด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๕) รัฐสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง   
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง  ให้ประธานคณะกรรมาธิการ

แจ้งต่อประธานรัฐสภา  เพื่อขอให้รัฐสภาตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง   

หมวด  ๔ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
 

ข้อ ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องแบ่งเป็นมาตรา  และต้องมีบันทึกประกอบ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง 
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง   
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา  การพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องรับฟัง 

ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภาก าหนด   

ข้อ ๘๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๑  ของรัฐธรรมนูญ   
ให้ประธานรัฐสภาท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่อง  ให้ประธานรัฐสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวนั 
นับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อ ๘๓ ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก่อนที่
ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย   
เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อยที่ไม่มีผลท าให้หลักการตามข้อ   ๘๑  (๑)  หรือสาระส าคัญ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม   

ข้อ ๘๔ เมื่อประธานรัฐสภาตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว   
ไม่พบข้อบกพร่อง  ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน 

ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา   

ข้อ ๘๕ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอ
ตามมาตรา  ๑๓๑  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานรัฐสภา
แจ้งให้ผู้เสนอทราบ  หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานรัฐสภาภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัส่งค าแจง้  
ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัยตามมาตรา  ๑๓๔  ประกอบมาตรา  ๑๓๒  ของรัฐธรรมนญู  ก็ให้ประธานรัฐสภา
ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ค ารับรอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากไม่พิจารณาให้ค ารับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเหตุขัดข้อง 
ให้ผู้เสนอทราบ 

หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๔   

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระท าเป็นสามวาระ
ตามล าดับ   

ข้อ ๘๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง   ให้รัฐสภา
พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

ในกรณีที่รัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการ 
ท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน  รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไมร่ับหลักการแห่งร่างพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้   และเมื่อรัฐสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว   
ให้รัฐสภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง 

กรณีตามวรรคสอง  ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามข้อ  ๘๔  ให้เริ่มนับแต่วันที่ประธานรัฐสภา
ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง   

ข้อ ๘๘ ในกรณีที่รัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ให้รัฐสภาพิจารณาตามล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง   

การพิจารณาในวาระที่สอง  ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการ   
ข้อ ๘๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู  จะให้คณะกรรมาธิการวสิามญั

เป็ นผู้ พิ จ ารณาก็ ได้   และต้ อ ง พิจารณาให้ แล้ ว เสร็ จภายในระยะ เวลาที่ รั ฐ สภาก าหนด   
หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ประธานคณะกรรมาธิการ
ต้องรายงานให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง  ทั้งนี้  การขยายเวลาดังกล่าว   
ให้ขยายได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าไดต้่อเมื่อคณะรัฐมนตรีรอ้งขอ  หรือเมื่อสมาชกิ
รัฐสภาเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ 

คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้   แต่ต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

ข้อ ๙๐ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
จะต้องมีสัดส่วนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจ านวนไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด
ประกอบด้วย   

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอาย ุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ  
ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง  
ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด   

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ  และการประชุมคณะกรรมาธิการ  ให้น าความในหมวด  ๓  
กรรมาธิการ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๙๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขัน้คณะกรรมาธิการท่ีรัฐสภาตัง้  
สมาชิกรัฐสภาผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภา  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  เว้นแต่รัฐสภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติ  
ส าหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้เป็นอย่างอื่น 

การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น   
ข้อ ๙๒ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว  

ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
รายงานต่อประธานรัฐสภา  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง  
และถ้ามีการแปรญัตติ  มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  หรือมีการ
สงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ   หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ   และในกรณีที่
คณะกรรมาธิการมีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติให้บันทึก
ข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและให้น าความ
ในข้อ  ๗๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ  
และในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง   
ถ้ารัฐสภาได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดและประธานรัฐสภาเห็นเอง  หรือมีสมาชิกรัฐสภาทักท้วง 
ต่อประธานรัฐสภาโดยมีจ านวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มี
ลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานรัฐสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน  
และส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ
ของสภาผู้แทนราษฎรเปน็ผู้วนิิจฉยัภายในสิบหา้วันนับแตว่นัที่มีกรณีดงักล่าว  และให้น าความในข้อ  ๘๕  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๔ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
เกี่ยวด้วยการเงินจากนายกรัฐมนตรีตามข้อ  ๙๓  แล้ว  ให้รัฐสภาด าเนินการลงมติในวาระที่สามต่อไป  
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง  ให้รัฐสภาด าเนินการแก้ไขเพ่ือมิให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ รัฐสภามีมติ ให้ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
โดยกรรมาธิการเต็มสภา  ให้ถือว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนในที่ประชุมรัฐสภาประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ  
และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของรัฐสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป   

ข้อ ๙๖ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว  ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราและ 
ให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวน
ค าแปรญัตติ  หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้  ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม   
ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมด้วย  และให้น าความในวรรคหนึ่ง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๙๗ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ  ๙๖  จนจบร่างแล้ว  ให้รัฐสภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าได้   แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้  นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่   

ข้อ ๙๘ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองเสร็จแล้ว    
ให้รัฐสภาลงมติในวาระที่สามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   

ข้อ ๙๙ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญก็ดี  หรือลงมติในวาระที่สามด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
รัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ดี  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป   

ข้อ ๑๐๐ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู  
ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐๒  ต่อไป   

ข้อ ๑๐๑ ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา   
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณา
ในวาระที่สอง  และให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐๒  ต่อไป   

ข้อ ๑๐๒ ให้ประธานรั ฐสภาส่ ง ร่ า งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ รั ฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเหน็ชอบ  เพื่อให้ความเห็น  หากศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องไมม่ีขอ้ทักท้วงภายในสิบวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้ับ  ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนญูต่อไป 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อรัฐสภา 
ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้นมีข้อความใดที่ขัดหรือแย้ง  
ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้    
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  เพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ทั้งนี้  รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา  
ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  ตามที่เห็นสมควรได้  และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว   
ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

ข้อ ๑๐๓ ในกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ   
และได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐๒  แล้วมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา  
ประธานรัฐสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  ให้น าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาพิจารณาทบทวน  หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ก็ให้ด าเนินการได้ 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน ามาพิจารณาทบทวนและ 
ให้เหตุผลที่ชัดเจน 

การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  และให้กระท าในที่ประชุมรัฐสภา 
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญต่อไป   
ข้อ ๑๐๔ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ  และได้ด าเนินการ

ตามข้อ  ๑๐๒  แล้ว  ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังนายกรัฐมนตรเีพื่อด าเนินการ
ตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาชะลอไว้สามวัน  เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็น
ต่อประธานรัฐสภาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และให้ประธานรัฐสภาส่งความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย   

หมวด  ๕ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิที่จะตราขึน้ 

เพื่อด าเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ 
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ข้อ ๑๐๕ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด  ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ  จากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้น าความในข้อ  ๘๑  ข้อ  ๘๒  และข้อ  ๘๓  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  และให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๑๐๖ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาได้รับค าร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามมาตรา  ๒๗๐  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เพ่ือทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม
ตามมาตรา  ๒๗๐  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญ  เพ่ือวินิจฉัย  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วม 
ให้เป็นที่สุด   

เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ประธาน
รัฐสภาแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒสิภา  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบและด าเนนิการตอ่ไป
ตามค าวินิจฉัยนั้น   

ข้อ ๑๐๗ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  จากประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   

ข้อ ๑๐๘ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด   ๑๖   
การปฏิรูปประเทศ  ให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ  และให้น าความในหมวด  ๔  การเสนอและ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ส่วนที ่ ๒ 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิที่ต้องยับยั้งไว ้

ตามมาตรา  ๒๗๑  ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ข้อ ๑๐๙ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๒๗๑  (๑)  หรือ  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  ที่ต้องยับยั้งไว้ 
โดยบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๗  ของรัฐธรรมนูญ  เมื่อก าหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๘  ของรัฐธรรมนูญ   
ได้ล่วงพ้นไป  สมาชิกรัฐสภาอาจเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  ให้ยกร่าง 
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณา 
จากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   
มติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคสอง  ต้องมีคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   
กรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญ   

้หนา   ๘๓
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หมวด  ๖ 
การให้ความเหน็ชอบตามมาตรา  ๑๔๗  ของรฐัธรรมนญู 

 
 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา  ๑๔๗  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภา
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   

ข้อ ๑๑๑ เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบตามข้อ  ๑๑๐  แล้ว  ให้รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  และข้อบังคับของแต่ละสภา  
เว้นแต่การนับระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๓๖  และการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามมาตรา  ๑๓๒  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ  ให้เริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ   

หมวด  ๗ 
การรบัฟังค าชีแ้จงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสญัญา 

ตามมาตรา  ๑๗๘  ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องเพ่ือรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 
ตามมาตรา  ๑๗๘  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา 
เป็นเรื่องด่วน 

ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว   
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ   
ให้น าความในหมวด  ๓  กรรมาธิการ  มาใช้บังคับกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม   

หมวด  ๘ 
การเสนอและการพิจารณารา่งรัฐธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

ข้อ ๑๑๓ การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระท ามิได้ 

ข้อ ๑๑๔ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต้องแบ่งเป็นมาตรา   และต้องมีบันทึกประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม   
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(๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง 
การแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือการยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญให้ระบุมาตราที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม

หรือยกเลิกไว้ในหลักการหรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้    
ข้อ ๑๑๕ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอต่อรัฐสภา  ให้ประธานรัฐสภาเปิดเผยเพ่ือให้

ประชาชนทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได้โดยสะดวก
ตามวิธีการที่ประธานรัฐสภาก าหนด 

ข้อ ๑๑๖ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ให้เลขาธิการ
รัฐสภาจัดท ารายงานผลการด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเพ่ือให้รัฐสภาทราบด้วย 

ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น   เป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต่อที่ประชุมรัฐสภา 

ข้อ ๑๑๗ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๒๕๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ   
ให้ประธานรัฐสภาท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่องให้ประธานรัฐสภาแจ้งผู้เสนอทราบ 

ข้อ ๑๑๘ ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนที่ประธานรัฐสภา 
สั่งบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา  ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิม 
ทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย  เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
เล็กน้อยที่ไม่มีผลท าให้หลักการตามข้อ  ๑๑๔  (๑)  หรือสาระส าคัญแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
เปลี่ยนไปจากเดิม 

ข้อ ๑๑๙ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม   
เว้นแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้นับแต่วันที่ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๑๒๐ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ 
ข้อ ๑๒๑ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่หนึ่ง   ให้รัฐสภาพิจารณาและ 

ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 

โดยเปิดเผย  และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา   
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เพ่ือประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง   ที่ประชุมรัฐสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหลายฉบับรวมกัน
รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ละฉบับหรือทั้งหมด
รวมกันก็ได้  และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว  ให้ลงมติว่าจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพ่ิมเติมให้พิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง 

ข้อ ๑๒๓ การพิจารณาในวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง 
จากสมาชิกรัฐสภาเพ่ือพิจารณามีจ านวนไม่เกินสี่สิบห้าคน  และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิก 
ของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา   
และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๑๒๔ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขั้นคณะกรรมาธิการ  สมาชิกรัฐสภาผู้ใด
เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้เสนอค าแปรญัตตลิ่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมาธิการภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม  เว้นแต่รัฐสภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติ  ส าหรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไว ้
เป็นอย่างอื่น 

การแปรญัตติ  โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่  หรือตัดทอน  หรือแก้ไขมาตราเดิม  ต้องไม่ขัดกับหลักการ

แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น 
ข้อ ๑๒๕ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว  ให้เสนอร่าง 

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานต่อประธาน 
รัฐสภา  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง   และถ้าม ี
การแปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  หรือมีการสงวนค าแปรญัตติ 
ของผู้แปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

ข้อ ๑๒๖ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ  ๑๒๕  แล้ว  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันก าหนดวันดังกล่าว 
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 

ข้อ ๑๒๗ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา  และให้สมาชิก
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รัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค า  หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  หรือที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือ
ที่มีการสงวนความเห็นไว้  ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๒๘ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา  ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ 
ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วย  โดยให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความ 
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น  ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น   

ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขั้นคณะกรรมาธิการ  ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทน 
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

ข้อ ๑๒๙ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา   ให้ถือเอา 
เสียงข้างมากเป็นประมาณ 

ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๗  จนจบร่างแล้ว  ให้รัฐสภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรปุ
อีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าได้   แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้  นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ข้อ ๑๓๑ เมื่อได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รอไว ้
สิบห้าวัน  เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาเป็นวาระที่สามต่อไป 

ข้อ ๑๓๒ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายและ 
ให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย   
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก 
พรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี   ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  และมีสมาชิก 
วุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบ  ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ ๑๓๔ เมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นแล้ว  
ให้รอไว้สิบห้าวัน  แล้วจึงให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด  ๑  บททั่วไป  
หมวด  ๒  พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ๑๕  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ  หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่
หรืออ านาจได้  ก่อนด าเนินการตามข้อ  ๑๓๔  ให้ประธานรัฐสภาด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการ  
ออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ   

(๒) ในกรณีที่ผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม   
ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๓๔  ต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ผลการออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม   
ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นอันตกไป 

หมวด  ๙ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี 

 
 

ข้อ ๑๓๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีตามมาตรา   ๒๗๒  วรรคหนึ่ง   
ของรัฐธรรมนูญ  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
ต่อที่ประชุมรัฐสภา 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ   
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐  ของรัฐธรรมนูญ  ตามรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ  เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

การรับรองตามวรรคสอง  ให้กระท าเป็นการเปิดเผย 
ให้ประธานประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา 
ข้อ ๑๓๗ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่ได้รับ 

การเสนอชื่อตามข้อ  ๑๓๖  ให้กระท าเป็นการเปิดเผยตามข้อ  ๕๖  (๒)  โดยมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   และให้ประธานประกาศ 
ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมรัฐสภา   

เมื่อได้บุคคลที่จะได้รับแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว  ให้ประธานรัฐสภาแจ้งไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๗๒  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนญู   
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอญตัตติอ่ประธานรัฐสภาเพื่อขอให้รัฐสภามมีติยกเว้นไม่ตอ้งเสนอชือ่ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ   
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน 

ในการพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่ง  ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับญัตติดังกล่าว  โดยการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผยและมติเห็นชอบ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ข้อ ๑๓๙ ในกรณีที่รัฐสภามีมติยกเว้นตามข้อ  ๑๓๘  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๗๒  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ต่อที่ประชุมรัฐสภา  
โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้  
และให้น าความในข้อ  ๑๓๖  และข้อ  ๑๓๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

 
 

ข้อ ๑๔๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา  ๑๖๒  ของรัฐธรรมนูญ   
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  ให้ประธานด าเนินการให้สมาชิกรัฐสภา
ซักถามและอภิปรายรวมกัน  เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ซักถาม  และอภิปรายเป็นประเด็น ๆ  ไป  
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ 

ข้อ ๑๔๑ สมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน   และคัดค้าน 
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบาย 

ข้อ ๑๔๒ รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม  หรือข้อคัดค้านของสมาชิกรัฐสภา 
เพ่ือความสะดวก  รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกรัฐสภาที่ซักถาม  หรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป

หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
ข้อ ๑๔๓ ในการอภิปรายนั้น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว  ให้น าความในหมวด  ๒  

ส่วนที่  ๓  การอภิปราย  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๑ 
การเปิดอภิปรายทัว่ไป 

ตามมาตรา  ๑๕๕  และมาตรา  ๑๖๕  ของรฐัธรรมนญู 
 
 

ข้อ ๑๔๔ เมื่อผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้งขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา 
ตามมาตรา  ๑๕๕  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา 
เป็นเรื่องด่วน   

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



การประชุมรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  จะต้องด าเนินการใหม้ีการประชุมภายในสิบหา้วันนบัแตว่นัที่
ได้รับแจ้ง  โดยให้ประชุมลับ 

ข้อ ๑๔๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชมุรัฐสภาตามมาตรา  ๑๖๕
ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๑๔๖ ในการอภิปรายตามข้อ  ๑๔๔  และข้อ  ๑๔๕  ให้น าความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๓  
การอภิปราย  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

หมวด  ๑๒ 
การรกัษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
 

ข้อ ๑๔๗ สถานที่ประชุมของรัฐสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม  บุคคลซึ่งเข้าไป 
ในห้องประชุมรัฐสภาต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  และต้องแต่งกายตามที่ประธาน
รัฐสภาก าหนด  บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อหมดภารกิจต้องออกจาก  
ห้องประชุมรัฐสภา 

การแต่งกายของสมาชิกรัฐสภานั้น  ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา  หรือสากลนิยม   
หรือชุดพระราชทาน  หรือตามที่ประธานรัฐสภาก าหนด 

ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในห้องประชุมรัฐสภา 
ข้อ ๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานมีอ านาจเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนค าพูด  ห้ามพูด 

ในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่  ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมรัฐสภา  หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมรัฐสภา
โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมรัฐสภา  หากผู้นั้นขัดขืน  ประธานมีอ านาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาน าตัวออกจากสถานที่ประชุมของรัฐสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณรัฐสภา   
ทั้งนี้  วิธีการหรือขั้นตอนการน าตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภาก าหนด 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของประธานย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ค าสั่งของประธานตามข้อนี้  ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 
ข้อ ๑๔๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา 

ในที่ประชุมรัฐสภา  หรือบริเวณรัฐสภา  หรือเข้าฟังการประชุมรัฐสภา  ตลอดจนมารยาทของบุคคล 
เช่นว่านั้น  และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วยการประชุมรัฐสภา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน 
รัฐสภาก าหนดไว้ 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๑๓ 
บทสุดท้าย 

 
 

ข้อ ๑๕๐ ถ้าประธานขอปรึกษา  หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง 
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด  หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  
หากที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติก็ให้งดใช้ได้ 

ข้อ ๑๕๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๙  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้  
ให้เป็นอ านาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย  และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้น
เป็นเด็ดขาด 

การขอให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง   อาจกระท าได้โดยประธานขอปรึกษา   
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน 

ข้อ ๑๕๒ การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้   ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง 
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน 

การเสนอและพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่งให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายประสงค์จะให้มีการโฆษณาค าชี้แจงตามมาตรา  ๑๒๔  
วรรคสาม  ของรัฐธรรมนญู  ให้บุคคลนัน้ยื่นค ารอ้งขอตอ่ประธานรัฐสภาตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีข้อความเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญา  
หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น 

ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาค าร้องขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าว  ให้เลขาธิการรัฐสภาด าเนินการโฆษณา 
ค าชี้แจงดังกล่าวด้วยวิธีปิดประกาศไว้   ณ  บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้  มีก าหนด
ระยะเวลาเจ็ดวนันบัแตว่นัที่ประธานรัฐสภาเห็นควรจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจง  และให้ส่งสมาชิกรฐัสภา
เพื่อทราบ  ในการนี้  ประธานรัฐสภาอาจจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจงนั้นโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 

้หนา   ๙๑
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ข้อบังคับ 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวฒุิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับข้อ  ๑๙๔  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกวุฒิสภา 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งวุฒิสภาตั้งขึ้นและ 

ให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“ประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“รองประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ  รวมทั้ง 

การประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการ   
ข้อ ๕ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
จริยธรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
จริยธรรมอนัเปน็อุดมการณ ์

 
 

ข้อ ๖ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

้หนา   ๗๓
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ข้อ ๗ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ข้อ ๘ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเอง

หรือผู้อื่น  หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ ๑๐ ต้องไม่ขอ  ไม่เรียก  ไม่รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดในประการ

ที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อ ๑๑ ต้องไม่รับของขวัญของก านัล  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่เป็นการรับจาก

การให้โดยธรรมจรรยา  และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับให้รับได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
จริยธรรมอนัเปน็ค่านิยมหลกั 

 
 

ข้อ ๑๒ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ ๑๓ ยึดมั่นหลักนิติธรรม  และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ ๑๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม  เป็นอิสระ  เป็นกลาง  และปราศจากอคติ   

โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล  กระแสสังคม  หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยค านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 

ข้อ ๑๕ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม  การพิจารณาวินิจฉัย  รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก  และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๖ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน  ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

ข้อ ๑๗ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือข้อมูลต่อสื่อ
สาธารณะ  หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ  
เสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 

ข้อ ๑๘ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
ข้อ ๑๙ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแล

หรือความรับผิดชอบของตน  เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี  หรือ  
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

้หนา   ๗๔
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ข้อ ๒๐ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี  ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  ผู้มีอิทธิพล  หรือผู้มีความประพฤติ 
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย  อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  จนเป็นเหตุท าให้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 

ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

ส่วนที ่ ๓ 
จริยธรรมทัว่ไป 

 
 

ข้อ ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  
โปร่งใสและตรวจสอบได้  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ  และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

ข้อ ๒๓ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ  ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ  เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 

ข้อ ๒๔ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาค  ถูกต้อง  
โปร่งใส  ปราศจากอคติ  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ข้อ ๒๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ ๒๖ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของราชการ 
ข้อ ๒๗ ปฏิบัติ  ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  

และการด าเนินการอื่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และระบบคุณธรรม  รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๔ 
จริยธรรมอนัเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๒๘ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
รวมทั้งต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด 

ข้อ ๒๙ ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และมติของที่ประชุม 
โดยเคร่งครัด 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓๐ ในการพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓๑ ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของสมาชิก  กรรมาธิการ  และผู้อื่น  
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปราย
หรือแสดงความเห็นในการประชุม   

ข้อ ๓๒ พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและ
กรรมาธิการอื่น  และต้องไม่กระท าการใดอันเป็นการนอกเหนือหน้าที่และอ านาจ 

ข้อ ๓๓ พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

ข้อ ๓๔ พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ให้เกียรติและเคารพ 
ต่อที่ประชุมสภา  และส ารวมกิริยาวาจาในบริเวณรัฐสภา 

ข้อ ๓๕ พึงระวังการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใดของผู้ เชี่ยวชาญ  
ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิก  และผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก  ที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นักวิชาการ  
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดมิให้มีการกระท าใด ๆ  อันเป็นที่เสื่อมเสีย
แก่สมาชิก  กรรมาธิการ  หรือวุฒิสภา 

ข้อ ๓๖ ต้องไม่กระท าการใดหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็น
สมาชิกหรือกรรมาธิการ  หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ให้ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน  แล้วแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  จึงปฏิบัติตามนั้น 

หมวด  ๒ 
การส่งเสริมและควบคุมใหเ้ป็นไปตามจริยธรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิภา 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา”  
ประกอบด้วย  บุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รองประธานวุฒิสภาที่ประธานวุฒิสภามอบหมายจ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะ  ตามข้อ  ๗๘  วรรคสอง   

ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประจ าวุฒิสภาแต่ละคณะมอบหมายเมื่อได้หารือคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ  แล้ว  จ านวนหนึ่งคน   
เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ  และต าแหน่งอื่น
ตามความจ าเป็น 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๓๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๓) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก  บุคคลหรือหน่วยงานใด  

กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ค าวินิจฉัย

เป็นที่สุด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ  รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าวท าการแทน  แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย   
ข้อ ๓๙ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก 
(๔) พ้นจากต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
(๕) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่มอบหมายนั้นพ้นจากต าแหน่ง  หรือ  

มีการยกเลิกการมอบหมาย 
(๖) อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
(๗) วุฒิสภามีมติลงโทษตามข้อ  ๔๓ 

ส่วนที ่ ๒ 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๔๐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นเรื่องร้องเรียน  การรับเรื่องร้องเรียน  การน าเรื่อง  
เข้าสู่การพิจารณา  และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือ
กรรมาธิการใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธกิารวุฒสิภา  หากมีความจ าเปน็
ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อ  
ประธานวุฒิสภาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว  ให้รายงานต่อวุฒิสภา  ในรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ  พร้อมทั้งความเห็นว่าสมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่  อย่างไร  ข้อใด  และควรด าเนินการต่อไปอย่างไร  
เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา  โดยให้เป็นการประชุมลับ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้วุฒิสภามีมติว่ากล่าวตักเตือน  หรือต าหนิ 

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  อันเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่มติของวุฒิสภาตามวรรคสอง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๔๔ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมตามหมวด  ๑  ส่วนที่  ๑  ให้ถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรง 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  จะถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรงหรอืไม ่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรม  เจตนา  ต าแหน่ง  ความส าคัญของต าแหนง่  หน้าที่
ความรับผิดชอบ  อายุ  ประวัติและความประพฤติของผู้นั้น  มูลเหตุจูงใจ  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  และเหตุอื่นอันควร
น ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพต่อมติ
หรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการและวุฒิสภา 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบตามข้อ  ๔๐  ให้น าระเบียบว่าด้วยการยื่นค าร้อง  
การรับค าร้อง  การน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา  และวิธี พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๗ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีการยื่นเรื่องไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อบังคับ 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและกรรมาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และข้อ  ๑๙๐  ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และกรรมาธิการขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นและให้หมายความรวมถึงบุคคล

หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งขึ้นด้วย 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการและ 

ให้หมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
“ที่ประชุม”  หมายถึง  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
“บริเวณสภา”  หมายถึง  อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร  อาคารที่ท าการ 

ของสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการชั่วคราวและอาคารที่ท าการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
“ประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อ ๔ ให้น ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ  

รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้  มาใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการด้วย  ตามมาตรา  ๒๑๙   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

ข้อ ๕ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอ านาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 
อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธกิาร 

 
 

ข้อ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และเสียสละ   
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

หมวด  ๒ 
จริยธรรมอนัเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร  และไม่กระท าการใด ๆ   
อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม  ยึดมั่นหลักการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 

ข้อ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น  ไม่แสดงกิริยาหรือ
ใช้วาจาอันไม่สุภาพ  มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น  หมิ่นประมาท  เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด  หรือน าเอา
เรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม  หรือที่อื่นใด 

ข้อ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่แสดงอาการข่มขู่  อาฆาตมาดร้าย  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย
ต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม  บริเวณสภา  หรือที่อื่นใด 

ข้อ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม  โดยค านึงถึงการตรงต่อเวลา 
และต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น  เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย  หรือมีเหตุสุดวิสัย   

ข้อ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมาย  ญัตติ  กระทู้  หรือเรื่องร้องทุกข์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว   

ข้อ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด  
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน  หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว  ผู้ช านาญการประจ าตัว  ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก  บุคคลหรือคณะบุคคล  
ที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใด  มิให้มีการกระท าใด  ๆ  อันเป็นที่ เสื่อมเสียแก่ 
สภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก  หรือกรรมาธิการ 

ข้อ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ  เมื่อพบเห็น 
การกระท าที่ท าให้ราชการ  ผู้อื่นและประชาชนเสียหาย  การใช้อ านาจในทางที่ผิด  และการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๙ สมาชิกและกรรมาธิการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่  และส ารวมกิริยาวาจาในบริเวณสภา 

ข้อ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่ประกอบอาชีพ  วิชาชีพ  ด าเนินธุรกิจ  หรือกระท ากิจการใด 
อันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ   

ข้อ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียนเพ่ือรับฟังเรื่องร้องทุกข์  และความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชน  ทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน 

ข้อ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิการต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด
ตามควรแก่กรณี 

หมวด  ๓ 
การส่งเสริมและควบคุมใหเ้ป็นไปตามจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร”  
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒) ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  

จ านวนสองคน  ซึ่งได้รับเลือกจากกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 
(๔) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 
(๖) ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิก 

ในคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(๗) สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  จ านวนสี่คน  โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงจ านวนหนึ่งคน 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๘) สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  จ านวนสี่คน  โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงจ านวนหนึ่งคน 

ในกรณีที่ไม่อาจเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้ครบจ านวนได้  ไม่ว่าเพราะเหตุไม่มีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เลือกกรรมการ  
ตาม  (๓)  จากผู้ที่เคยเป็นสมาชิก 

ในการเลือกกรรมการตาม  (๓)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก าหนด   
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ข้อ ๒๔ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
(๒) พ้นจากการเป็นสมาชิก   
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และมิได้แจ้ง  

เป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการทราบ 
(๖) สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ออก 
(๗) พรรคการเมืองที่กรรมการเป็นสมาชิกถูกยุบ 
(๘) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๒๓ 
(๙) ได้รับการลงโทษตามข้อ  ๒๘   
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
(๒) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก  บุคคลหรือหน่วยงานใด  กรณีที่มี

การกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ค าวินิจฉัย 

เป็นที่สุด 
(๔) ตั้งอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
(๕) วางหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบในการพิจารณา  และสอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ 
(๖) ด าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย   
ข้อ ๒๖ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเรื่องการพิจารณา

โดยเปิดเผย  การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัย  การให้สิทธิ
คู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน  การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรรมการ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุผลประกอบค าวินิจฉัย  ความเป็นมาหรือ
ค ากล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา  ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ให้กรรมการท าค าวินิจฉัยส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย   

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิก 
หรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน  หากมีความจ าเป็นไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อสภาผู้แทนราษฎรได้  
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาได ้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบภายหลัง 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้  และที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยว่า  สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะลงโทษโดยการตักเตือน  ต าหนิ  ให้ขอโทษต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่คณะกรรมการก าหนด  หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  หรือไม่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการยกค าร้อง 
โดยเร็ว 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถือเป็นที่สุด  และให้รายงานต่ อ 
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการ 
เสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคห้าให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๒๙ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด  ๒  จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรงหรือไม่  ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตั ิ 
เจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้น 

ข้อ ๓๐ สมาชิกและกรรมาธิการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพ 
ต่อค าวินิจฉัย  มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการ  หรือของสภาผู้แทนราษฎร  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

้หนา   ๔๒
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บัญชีท้ายข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         

 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 
 โดยที่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติ ให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง  
เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดถือปฏิบัติ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย 
 อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
จึงร่วมกันจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ  
คณะรัฐมนตรีประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ  
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการ  
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 (๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๔) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้ ใช้บั งคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา และ 
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย 
 ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกันรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 

    
 
 ข้อ ๕ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ข้อ ๖ ต้ อง พิทั กษ์ รั กษา ไว้ ซึ่ ง ส ถาบั นพระมหากษัตริ ย์  เ อกราช  อธิป ไตย  บู รณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ข้อ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือตนเอง  
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ข้อ ๙ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด ในประการ 
ที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๑๐ ต้องไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด เว้นแต่ เป็นการรับ  
จากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 

 
  



- ๓ - 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

    
 
 ข้อ ๑๑ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ข้อ ๑๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ข้อ ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหว 
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 
 ข้อ ๑๔ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ  
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
 ข้อ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ 
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม  
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 
 ข้อ ๑๗ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
 ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแลหรือ 
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอ่ืนใด  
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ 
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๒๐ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให ้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ  
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 
 ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
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หมวด ๓ 
จริยธรรมทั่วไป 

    
 
 ข้อ ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 ข้อ ๒๒ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 
 ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง  
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ข้อ ๒๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้ 
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 
 ข้อ ๒๕ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ 
 ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอ่ืน ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

หมวด ๔ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

    
 

 ข้อ ๒๗ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๑ ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๒ และหมวด ๓ จะถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรง  
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น 
 ข้อ ๒๘ การด าเนินการแก่บุคคลตามข้อ ๓ ว่ากระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

 



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการลงชื่อมาประชมุและการลาประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมวุฒิสภา  
เ พ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
มาตรา  ๑๑๑  (๕)  และบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๒๖๙ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ   ๔  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ประธานวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุม
วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การลาป่วย”  หมายถึง  การลาเพ่ือรักษาตัวจากอาการป่วย  การเข้ารับการตรวจรักษา 

อาการป่วย  หรือเข้ารับการตรวจรักษาตามแพทย์สั่ง 
“การลากิจ”  หมายถึง  การลาไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่มิใช่ภารกิจของวุฒิสภา  การลาไปราชการ

ต้นสังกัดของสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง  หรือการลากิจส่วนตัว 
“การแจ้งไปราชการของวุฒิสภา”  หมายถึง  การไปปฏิบัติราชการของวุฒิสภาหรือรัฐสภา 

ที่ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา  หรือการไปปฏิบัติราชการในภารกิจ 
ของวุฒิสภาหรือรัฐสภา 

ข้อ ๔ การลงชื่อมาประชุมวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ก่อนเข้าประชุมวุฒิสภาทุกครั้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว้บริเวณ

หน้าห้องประชุมวุฒิสภา  และ 
(๒) ใช้บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของตนหรือบัตรแสดงตนซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ออกให้บันทึกลงในเครื่องอ่านบัตรเพ่ือแสดงตนมาประชุมวุฒิสภา 
ในกรณีที่เครื่องอ่านบัตรตาม  (๒)  ขัดข้อง  ให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติเฉพาะตาม  (๑) 
ข้อ ๕ สมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมแต่มิได้ปฏิบัติตามข้อ   ๔  (๑)  ในวันที่มาประชุม 

วุฒิสภานั้น  หากประสงค์จะลงชื่อมาประชุมวุฒิสภา  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานวุฒิสภา 
เพ่ือขออนุญาตลงชื่อมาประชุมวุฒิสภาภายหลังได้  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่มิได้ลงชื่อนั้น  ทั้งนี้  ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสองคนรับรองว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นมาประชุม
วุฒิสภา 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีความจ าเป็นไม่อาจมาประชุมวุฒิสภา  ให้แจ้งลาการประชุม
วุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภา  โดยท าเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมวุฒิสภาหรือใบแจ้ง 
ไปราชการของวุฒิสภา  ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดยื่นต่อประธานวุฒิสภา 
เพื่อขออนุญาตเป็นการล่วงหน้า 

สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการ  
ของวุฒิสภาล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งลาการประชุมหรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภา  โดยท าเป็น
หนังสือหรือใบลาการประชุมวุฒิสภาหรือใบแจ้งไปราชการของวุฒิสภายื่นต่อประธานวุฒิสภา  
เพื่อขออนุญาตภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่มาประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น 

การแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาและการอนุญาตให้ลาการประชุมวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง   
และวรรคสอง  อาจด าเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ได้   ทั้งนี้   
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 

วันที่มีการประชุมวุฒิสภาดังกล่าวให้หมายถึงก าหนดวันประชุมวุฒิสภาตามที่วุฒิสภา 
มีมติก าหนดไว้และวันเรียกประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภาจะได้ก าหนดเมื่อเห็นสมควร 

ข้อ ๗ การลาประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาหรือการแจ้งไปราชการของวุฒิ สภา 
ของสมาชิกวุฒิสภา  ประธานวุฒิสภาจะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลาป่วยให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดต่อ
ประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันลา  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ 

การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน   
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย 

(๒) การลากิจให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด
พร้อมทั้งเหตุผลประกอบต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม   
และจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

(๓) การแจ้งไปราชการของวุฒิสภาให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบแจ้งไปราชการของวุฒิสภา 
ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาภายในสามวัน
นับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาได้รับหนังสือหรือใบลาการประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาหรือใบแจ้ง  
ไปราชการของวุฒิสภา 

ข้อ ๘ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดได้แจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภา  
ตามข้อ  ๗  ต่อประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาได้อนุญาตแล้ว   หากต่อมาปรากฏว่า   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นได้มาประชุมวฒุิสภาในครัง้ที่ไดร้ับอนญุาตนั้น  ให้ถือว่าการแจ้งลาการประชุมวฒุิสภา
หรือการแจ้งไปราชการของวุฒิสภาครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งการ
ยกเลิกวันลาประชุมวุฒิสภาดังกล่าว  เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อทราบ   

ข้อ ๙ การลาของประธานวุฒิสภาให้แจ้งให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ  และให้น าหลักเกณฑ์
การลาและการยกเลิกวันลาประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มาประชุม  โดยมิได้แจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไป
ราชการของวุฒิสภาต่อประธานวุฒิสภา  หรือแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภา
แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  ให้ถือว่าขาดประชุมวุฒิสภา  และให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้
สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นทราบโดยทันที 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการตัง้กระทู้ถามดว้ยวาจา   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา   
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๖๕  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานวุฒิสภา  

จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาวา่ดว้ยการตัง้กระทู้ถามดว้ยวาจา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ในวันประชุมที่มีวาระ

การตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือ  และได้มีการบรรจุเข้าระเบียบวาระ 

การประชุมวุฒิสภาครั้งนั้นแล้ว  สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไม่อาจตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาอีกได้   เว้นแต่ 
ไม่มีกระทู้ถามด้วยวาจาของสมาชิกวุฒิสภาอื่นตั้งถามอยู่ 

ข้อ ๔ กระทู้ถามด้วยวาจาให้ระบุชื่อเรื่องที่จะถาม  ลักษณะของกระทู้ถาม  พร้อมระบุว่า 
จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้สมาชิกวุฒิสภาแสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อประธานวุฒิสภา  
ภายในระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา  บริเวณหน้าห้องประชมุ
วุฒิสภา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศระเบียบวาระกระทู้ถามด้วยวาจาที่ประธานวุฒิสภา  
ได้วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา  จ านวนไม่เกิน  ๓  กระทู้  บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภาและ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๗ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๒



แบบแสดงความประสงค์ขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 

----------------------------- 

วุฒิสภา 

วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .................  

เรื่อง  ขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อประธานวุฒิสภา ดังนี้ 
กระทู้ถามด้วยวาจา  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. 
ถาม (นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี)............................................................................................... ............................................ 
มีลักษณะกระทู้ถามอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ ๑๖๔) 

(๑) เป็นเรื่องฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก.................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

(๒) เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
เนื่องจาก.............................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ...........................................  

(๓) เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เนื่องจาก....................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

  จึงขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจานี้ มาตามมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๕ ส่วนรายละเอียดจะซักถามในที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 
   

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
 
     (...........................................................) 

                                                                              สมาชิกวุฒิสภา  หมายเลข...................             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
ข้อพิจารณา  
๑. กระทู้ถามดังกล่าวมีลักษณะเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๔ และเป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ 
๒.  เห็นควรอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ ได้ 
     ไม่เห็นควรอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ ได้ 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาวินิจฉัยและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา 

 
 

 
 

.................................. นิติกร 

............................... ผบ.กลุ่มงาน 

............................... ผอ.ส านักฯ 

............................... รองเลขาธิการฯ 

............................... เลขาธิการฯ 
 

วินิจฉัยแล้ว เห็นว่า 
 อนุญาตให้ตั้งถามได้  
 ไม่อนุญาตใหต้ั้งถาม  



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  เพ่ือให้การขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานวุฒิสภา  หรือรองประธานวุฒิสภา  ผู้ท าหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมวุฒิสภา 
“การขอปรึกษาหารือ”  หมายความว่า  การที่สมาชิกวุฒิสภาน าปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน 

ของประชาชน  หรือปัญหาอื่นใดซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาที่จะพิจารณาได้เสนอต่อประธาน
ของที่ประชุมวุฒิสภาด้วยวาจาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

ข้อ ๔ ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐  นาฬิกา   
โดยขอปรึกษาหารือได้ไม่เกิน  ๑๐  คน  คนละไม่เกิน  ๓  นาที 

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอาจไม่อนญุาต
ให้มีการปรึกษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้   

ข้อ ๕ ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า  
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  จนครบจ านวน  ๑๐  คน  หรือเมื่อถึงเวลา  ๐๙.๑๕  นาฬิกา 

ข้อ ๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือมีเอกสารประกอบการหารือ  ให้ส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าวต่อประธานในวันที่ได้ปรึกษาหารือเรื่องนั้น 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปรึกษาหารือตามระเบียบนี้ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใด 
ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย  และค าวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๘ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



แบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุม 
ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

----------------------------------- 
 

 วุฒิสภา 

 วันที ่........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

  ข้าพเจ้า ....................................................................... สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ................. 
ขอยื่นความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุมวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
วุฒิสภา  ในวัน..........................ที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ............. จ านวน ............. เรื่อง  
ดังนี้ 

  ๑. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  ๒. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  ๓. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  โดยจะไดก้ราบเรียนรายละเอียดต่อประธานของที่ประชมุวุฒสิภาต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่ 
 
 

(..........................................................) 

สมาชิกวุฒิสภา  หมายเลข ............... 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรกึษาหารือต้องหารอืต่อประธานใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลาที่ก าหนด 



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบยีบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอื
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวฒุิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖3” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  4  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๖2  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  4  ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  09.15 - 10.00  นาฬิกา   
โดยขอปรึกษาหารือได้ไม่เกิน  15  คน  คนละไม่เกิน  3  นาที 

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น    
อาจไม่อนญุาตให้มกีารปรกึษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๖2  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  5  ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า  
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  08.30  นาฬิกา  จนครบจ านวน  15  คน  หรือเมื่อถึงเวลา   
09.00  นาฬิกา” 

ข้อ 5 ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการประชุมลบัในที่ประชุมวุฒิสภา   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา   
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๓  วรรคสาม  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  

พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การประชุมลับ”  หมายความว่า  การประชุมวุฒิสภาที่ต้องกระท าเป็นการลับตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  

และลูกจ้าง  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ข้อ ๔ ในการประชุมลับ  ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้  

ก็แต่เฉพาะ   
(๑)  สมาชิกวุฒิสภา   
(๒)  รัฐมนตรี   
(๓)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 
ให้เจ้าหน้าที่ของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาที่มีหนา้ที่เกีย่วขอ้งกับการประชมุลับซึ่งต้องปฏิบัตหินา้ที่

ในการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ในครั้งใด  เป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากประธานของที่ประชุมในครั้งนั้น 

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านักมีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองในสังกัดของตน   
ต่อส านักการประชุม  เพื่อรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

บุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะแถลงหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับและจะต้องอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ   ณ  ที่ใดในระยะ 
ที่จะฟังการประชุมได้  ให้ท าหนังสือขออนุญาตล่วงหน้าต่อประธานวุฒิสภา  เมื่อประธานวุฒิสภาอนุญาตแล้ว
จึงเข้าร่วมการประชุมลับได้   

ข้อ ๕ เมื่อมีการประชุมลับ  ให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ที่มิได้เป็นบุคคลตามข้อ  ๔   
ออกจากห้องประชุมวุฒิสภาให้พ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๓



ให้เจ้าหน้าที่ส านักการประชุมและเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุมลับ  เชิญบุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมลับออกจากห้องประชุมวุฒิสภา 
ตามค าสั่งของประธานของที่ประชุม  และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาตรวจตราเพ่ือมิให้บุคคลภายนอก
ล่วงล้ าเข้ามาในที่ประชุมวุฒิสภาและอยู่ในระยะที่จะฟังการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุมลับ 

ข้อ ๖ ในการประชุมลับ  ห้ามผู้ที่อยู่ในห้องประชุมวุฒิสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟัง 
การประชุมได ้ ใช้เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ  หรือเครื่องมอืสื่อสารใด ๆ  ยกเว้นการบันทึกของ
วุฒิสภา  และห้ามกระท าการใด ๆ  ที่ท าให้การประชุมลับหรือข้อมูลข่าวสารลับออกไปสู่บุคคลภายนอก 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๗ การจัดท า  การควบคุม  การแจกจ่าย  การเก็บรักษา  การท าลายและการบริหาร

จัดการเอกสารลับ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี   
ข้อ ๘ กรณีมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับของวุฒิสภา  ให้ประธานวุฒิสภาก าหนด 

ผู้แถลงข่าว  โดยให้แถลงข่าวได้แต่เฉพาะผลของการประชุมลับเท่านั้น 
ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้เลขาธิการวุฒิสภารายงานต่อประธาน

วุฒิสภาเพื่อทราบ  หรือพิจารณาให้ด าเนินการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ข้อ ๑๐ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๓



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการเสนอญตัติ  การเสนอค าแปรญตัติ  การยื่นกระทู้ถาม   

และการขอเปดิอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ   การเสนอค าแปรญัตติ    
การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๕  วรรคสาม  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  
การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การเสนอญัตติ”  หมายความว่า  การเสนอญัตติที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานวุฒิสภา

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“การเสนอค าแปรญัตติ”  หมายความว่า  การเสนอค าแปรญัตติที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
“การยื่นกระทู้ถาม”  หมายความว่า  การยื่นกระทู้ถามที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานวุฒสิภา

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“การขอเปิดอภิปรายทั่วไป”  หมายความว่า  การเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้

คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
ตามมาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีขึ้น 
เพื่อใช้ในการรับและส่งข้อมูลโดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน 

“เทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายความว่า  ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีขึ้นโดยน า
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งข้อมูลมาใช้   
นอกจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรสาร  เว็บไซต์  (Website)  ระบบแอปพลิเคชันไลน์  (Line)   

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกวุฒิสภา 
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“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การด าเนินงานด้านญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิกวุฒิสภา
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบนี้   

ข้อ ๔ ให้ส านักงานก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  
เพ่ือรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ของสมาชิก  
และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

การก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นของสมาชิก  
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกผู้ใดเป็นผู้ส่งข้อมูลและส่งในวันและเวลาใด 

ข้อ ๕ ชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นที่ส านักงานก าหนดให้จะต้องเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลับ  การน าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกลา่ว
เข้าใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นให้ถือว่าสมาชิกผู้เป็นเจ้าของชื่อ
ผู้ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นนั้นเป็นผู้ใช้งาน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
ตนมิได้เป็นผู้เข้าใช้งานนั้น 

ข้อ ๖ สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  และขอเปิด
อภิปรายทั่วไป  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   สามารถแจ้งหรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าหรือด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวก่อนก็ได้ 

ข้อ ๗ สมาชิกผู้ใดจะเสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  หรือขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น   ให้สมาชิกผู้นั้นส่งญัตติ  ค าแปรญัตติ  
กระทู้ถาม  หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  แล้วแต่กรณี  ให้ส านักงานตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔ 

การส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นสามารถส่งได้ตลอดเวลา 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  เว้นแต่การเสนอค าแปรญัตติต้องส่งภายในก าหนดวันแปรญัตติตามมติ 
ของที่ประชุมวุฒิสภา 

ข้อ ๘ การเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่ น  ให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
รับข้อมูลของส านักงานเป็นวันที่เสนอญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  ยื่นกระทู้ถาม  และขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
แล้วแต่กรณี 

การเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป   
ที่ส่งทางโทรสารจะถือว่าส านักงานได้รับครบถ้วนตามเวลาที่ส่งในใบแสดงผลการส่งโทรสารต่อเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้ตอบรับยืนยันการส่งให้สมาชิกทราบ 
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ข้อ ๙ เมื่อส านักงานได้รับญัตติ  ค าแปรญัตติ  กระทู้ถาม  หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไป  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่น าออกจากระบบ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้ส านักงานด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามงานสารบรรณ   

ในกรณีที่ส่งนอกเวลาท าการปกติ  ให้ส านักงานด าเนินการตามวรรคหนึ่งในวันเปิดท าการปกติถัดไป  
เว้นแต่การส่งค าแปรญัตติในวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ  ให้ส านักงานลงทะเบียนรับค าแปรญัตติ 
ตามวันและเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบรับข้อมูลตามข้อ  ๘ 

เอกสารในการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ถือว่า
เป็นเอกสารต้นฉบับ 

ข้อ ๑๐ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการถอนญัตติ  ค าแปรญัตต ิ กระทู้ถาม  การขอเปิดอภิปรายทัว่ไป  
และการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติ  การขอเปิดอภิปรายทั่วไป  หรือการเป็น 
ผู้รับรองญัตติหรือค าแปรญัตติ  ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งได้ส่งให้ส านักงานไว้แล้ว  
หากประสงค์จะด าเนินการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ให้น าหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติ  การยื่นกระทู้ถาม  และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป   
ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 
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ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การตัง้อนกุรรมาธิการซึ่งมิใชก่รรมาธกิารในคณะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่
กรรมาธิการในคณะ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘๙  ของข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานวุฒสิภา  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึงข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมาธิการด้วย 

“คณะอนุกรรมาธิการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมาธิการซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น 

“คณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น 

ข้อ ๔ อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๒) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  หรือกฎหมายอื่น 
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 (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระท าทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๕   
 (๘) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 (๙) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
คุณสมบัติทั่วไปตามความใน  ก.  (๒)  มิให้ใช้บังคับกับการตั้งอนุกรรมาธิการตามข้อบังคับ 

การประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๘๕ 
ข้อ ๕ อนุกรรมาธิการซึ่ งมิ ใช่กรรมาธิการในคณะต้องมีความรู้   ความเชี่ ยวชาญ   

มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ  หรือมีคุณสมบัติตามที่ 
คณะอนุกรรมาธิการประสงค์ 

ขอ้ ๖ ภายใต้บังคับข้อ  ๘๙  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการในคณะ  จะปฏิบัติหน้าที่ประธานเฉพาะคราวของที่ประชุมมิได้ 

ข้อ ๗ อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะจะต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวุฒิส ภา 
และปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม  
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  ตลอดจนกฎ  ระเบียบ  หรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ  หากปรากฏว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดกับหลักการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  หรือได้กระท าการใด  ๆ   
อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์  เกียรติภูมิ  และชื่อเสียงของสถาบันวุฒิสภา  เช่น   
การไม่รักษาซึ่งชื่อเสียงของวุฒิสภา  การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น  การไม่รักษาความลับในการประชุมคณะกรรมาธิการที่กระท าเป็นการลับหรือกระท า
การใด ๆ  อันเป็นการขัดกับหลักการตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ  เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวนี้  สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจเสนอเรื่องร้องเรียน 
โดยยื่นต่อคณะกรรมาธิการที่อนุกรรมาธิการผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพ่ือพิจารณาสอบสวนและมีมติ  
ให้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๘  (๕)  ก็ได้  และเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและมีมติ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อทราบ 

การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  
หรือการใช้สิทธิทางศาลของผู้มีส่วนไดเ้สีย  

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ  ๘๙  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ 
(๔) คณะกรรมาธิการสิ้นสุดลง  หรือมีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้

ประธานคณะอนุกรรมาธิการทราบ 
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ในกรณีที่คณะกรรมาธกิารใดมคีวามประสงค์จะแตง่ตั้งข้าราชการ

รัฐสภาสามัญในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ใดเป็นอนุกรรมาธิการ  จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ
ได้ไม่เกินคนละหนึ่งคณะ  ทั้งนี้  เว้นแต่จะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง  
ที่ได้ปฏิบัติอยู่โดยตรง  จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินสองคณะ 

(๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ   
ต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าเป็นหลัก  โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่หรือราชการประจ า  
ที่ปฏิบัติอยู ่

(๓) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ  
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  

และประเภทวิชาการในต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ  ต าแหน่งนิติกร  ต าแหน่งวิทยากร  หรือต าแหน่งอื่น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ  ซึ่งปฏิบัติราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี   

 ข. ประสบการณ์ 
  (๑) ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติหรือนิติกร 
   จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่างกฎหมาย  การยกร่าง

รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างพระราชบัญญัติ  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
กฎหมายปกครอง  และข้อบังคับการประชุมของสภาเป็นอย่างดี  และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร  
นักกฎหมายภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หรือหลักสูตรเทียบเท่าตามที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาก าหนด  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างพระราชบัญญัติ  หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  
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ในคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน  
ไม่น้อยกว่าสามปี 

  (๒) ต าแหน่งวิทยากรหรือต าแหน่งอื่น ๆ   
   จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่างรายงานการกระท ากิจการ  

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อนการสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ  ของคณะอนุกรรมาธิการ  และการให้ความเห็นทางวิชาการ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระท ากิจการ  การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการก่อนการสอบหาข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของคณะอนุกรรมาธิการนั้น ๆ  เป็นอย่างดี  และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่าสามหลักสูตร
ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติ  หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี 

(๔) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ  
จะต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมีกรณีที่ต้องตีความตามระเบียบนี้ให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ใน
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะตามระเบียบ  
ว่าด้วยการตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  เป็นอนุกรรมาธิการ
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานวฒุิสภา 
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ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ของคณะกรรมาธิการ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ 
ของคณะกรรมาธิการ   

อาศัยอ านาจตามความในวรรคสอง  ของข้อ  ๘๖  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประธานวุฒิสภา 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ของคณะกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมาธิการได้ก าหนดให้การประชุมครั้งใดเป็นการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้ระบุเหตุอันสมควรไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย   
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือนัดประชุมที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็น  

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว  ให้ประธานคณะกรรมาธิการบันทึกเหตุอันสมควรนั้นไว้เป็นหนังสือ
ก่อนเริ่มการประชุม 

ข้อ ๔ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นผู้ด าเนินการ  โดยอย่างน้อยต้องมีกระบวนการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุม 
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพ 
(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม 
(๔) การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม 
(๕) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรวมถึง  

การบันทึกเสียงและภาพ  หรือเสียง  แล้วแต่กรณี  ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
(๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของการประชุม 
(๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม
ของตนเองหรือของผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมก็ได้ 

ข้อ ๕ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ  ๔  (๑)  ซึ่งแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม   
เช่น  การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  หรือการใช้รหัสผ่าน 
แบบใช้ครั้งเดียว  (One  Time  Password)  เป็นต้น  หรือวิธีการอื่นที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมก็ได้   

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง 
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม  โดยค านึงถึงพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ความสะดวก 
ในการเข้าถึงของผู้ร่วมประชุม  จ านวนของผู้ร่วมประชุม  ประเภทของระเบียบวาระ  เป็นต้น 

ข้อ ๖ การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพตามข้อ  ๔  (๒)  ให้ด าเนินการ
ด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุม  เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันให้สามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเดียวกัน   

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียมและก าหนดวิธีการประชุมส ารองซึ่งสามารถใช้สื่อสาร
หรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  เพ่ือใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณี  
ที่มีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 

ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมท าให้ไม่อาจสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยเสียง
และภาพได้ในบางช่วงเวลา  ถ้าในระหว่างช่วงเวลานั้นยังสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง  
ก็ให้ถือว่าการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นกระบวนการตามข้อ  ๔  (๒)  ด้วย 

ข้อ ๗ การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่ว มประชุม   
โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้เป็นผู้ควบคุม  
ระบบควบคุมการประชุม  สามารถงดการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว  หรือหยุดการส่ง
หรือรับข้อมูลจากผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที  หากมีเหตุจ าเป็ นหรือมีกรณีฉุกเฉิน   
เช่น  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม  เป็นต้น 

ข้อ ๘ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ร่วมประชุมรับรองตนเองต่อที่ประชุมว่า
ตลอดระยะเวลาการประชุมจะไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมสามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงขอ้มูลการประชุมได้ 

การรับรองต่อที่ประชุมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ประชุมมีมติให้ถ่ายทอดการประชุม
ให้บุคคลภายนอกสามารถรับชมหรือรับฟังได้ 

ข้อ ๙ การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ  ๔  (๔)  ถ้าไม่ใช่กรณี
ตามข้อ  ๗๕  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มี
ระบบหรือวิธีการที่ผู้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยได้  รวมทั้งสามารถบันทึก  
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และน าไปเปิดเผยได้ด้วยว่าผู้ใดได้ออกเสียงลงคะแนนเช่นใด  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนลับ   
ให้ใช้ระบบหรือวิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนและผลรวมของการออกเสียง
ลงคะแนน  แต่ต้องไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดลงคะแนนอย่างไร  ไม่ว่าขณะลงคะแนนหรือในภายหลัง 

ข้อ  ๑๐ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔  (๕)  และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๔  (๖)  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

(๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมสรุปจ านวนผู้ร่วมประชุม
หรือรายชื่อผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ  ๕  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้
ในบันทึกการประชุม 

(๒) การลงมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ร่ วมประชุม  พร้อมผลการลงมติ 
หรือผลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม 

(๓) ข้อมูลบันทึกเสียงและภาพ  หรือเสียง  ของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์   
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยอาจบันทึกด้วยระบบควบคุมการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีการอื่นใด   
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

(๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ  ๖  ซึ่งผู้มีหน้าที่
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม 

(๕) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล  
หรือชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  วันและเวลาของการเขา้ร่วมประชมุและเลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน 

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป 

ข้อ  ๑๑ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ  ๑๐  ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล  ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์
และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขเกิดขึ้นกับขอ้มูลนัน้  เว้นแต่การรบัรองหรอืบนัทกึ
เพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร  การเก็บรักษา 
หรือการแสดง  ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น 

(๒) สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ 
(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง 

โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง  เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูล  
ที่เก็บรักษาไว้ 
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ข้อ  ๑๒ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมตามข้อ  ๔  (๗)  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง  เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่าง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  ๑๓ เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ  ๑๐  รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม  หรือให้ 
ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุด  
การประชุมในแต่ละครั้ง 

ข้อ  ๑๔ เมื่อมีเหตุให้มีการลบหรือท าลายข้อมลูเกี่ยวกับการประชุม  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา
หรือผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมลบหรือท าลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือท าลาย 

ข้อ  ๑๕ ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรักษาความลับ  (confidentiality)  โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพ่ือป้องกัน 
การเข้าถึง  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง 

(๒) การรักษาความครบถ้วน  ( integrity)  โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
มิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ท าให้สูญหาย  ท าให้เสียหาย  หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ
เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน  ประมวลผล  โอน  หรือเก็บรักษา 

(๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน  (availability)  โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
สามารถท างาน  เข้าถึง  หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 

(๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้  ให้มีคุณสมบัติอื่น  ได้แก่  ความถูกต้องแท้จริง  (authenticity)  ความรับผิด  (accountability)  

การห้ามปฏิเสธความรับผิด  (non-repudiation)  และความน่าเชื่อถือ  (reliability)  ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 

ทั้งนี้  ให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด
หรือรับรอง  เป็นระบบควบคุมการประชุมที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๑๖ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานวฒุิสภา 
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ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยการรับรองความถกูตอ้งของบันทกึการประชุมของคณะกรรมาธกิาร 

และการเปิดเผยบันทกึการประชมุและรายงานของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาธิการ  และการเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๐๔  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของบันทึก 
การประชุมของคณะกรรมาธิการ  และการเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการ  
ให้ประชาชนทราบ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“บันทึกการประชุม”  หมายความว่า  การบันทึกข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของกรรมาธิการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  และมติของคณะกรรมาธิการที่เกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมาธิการ  ซึ่ งฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการจัดท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

“รายงาน”  หมายความว่า  รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือรายงานการศึกษา  ของคณะกรรมาธิการ 

“คณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่วุฒิสภาตั้งขึ้น 

“ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการมอบหมายให้มีหน้าที่ในการจัดท าบันทึก  
การประชุมหรือรายงานของคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๔ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งใด  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการจัดท า
บันทึกการประชุมครั้งนั้น  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารับรองในการประชุมครัง้ตอ่ไป  
เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

การเสนอบันทึกการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  อาจเสนอในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๕ การรับรองบันทึกการประชุม  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการเสนอบันทึกการประชุม 
ให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุม  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาความถูกต้อง  
ของบันทึกการประชุมแล้ว  ให้ประธานในที่ประชุมถามมติของที่ประชุมว่าจะรับรองบันทึกการประชุม
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หรือไม่  หรือจะรับรองโดยมีการแกไ้ขถ้อยค าหรือข้อความ  แล้วให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบนัทกึ
มติของที่ประชุมไว้ในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมของบันทึกการประชุมครั้งที่พิจารณานั้น 

ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติรับรองบันทึกการปร ะชุมโดยมีการแก้ ไข   
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการระบุข้อความเดิมและข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ด้วย  เว้นแต่กรณี  
ที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร  จะไม่ระบุข้อความเดิมให้ปรากฏก็ได้  และให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมครั้งที่มีการแก้ไขนั้ นให้ถูกต้องตามมติที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 

ในการพิจารณารับรองบันทึกการประชุม  หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติว่าไม่ควรเปิดเผย
บันทึกการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้ระบุมติพร้อมเหตุผลที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผย 
ไว้ในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมของบันทึกการประชุมครั้งที่พิจารณานั้น   

ข้อ ๖ บันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการตามวิธีการรับรองบันทึกการประชุม
และมีมติรับรองตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แล้ว  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการระบุครั้งที่ประชุม   
และวัน  เดือน  ปี  ที่คณะกรรมาธิการมีมติรับรองบันทึกการประชุม  และให้ประธานคณะกรรมาธิการ
หรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ 
บันทึกการประชุมนั้น 

บันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการมีมติรับรองแล้ว  แต่ประธานคณะกรรมาธิการ 
หรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการมอบหมายยังมิได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง   
หรือบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการยังมิ ได้มีมติรับรอง  เพราะเหตุที่อายุของวุฒิสภา  
หรือคณะกรรมาธิการสิ้นสุดลง  หรือเหตุจ าเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้  ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ในส่วนท้ายของบันทึกการประชุม  และให้เลขาธิการวุฒิสภา 
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น 

การลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น  ให้รวมถึงการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๗ ให้ น าหลั ก เกณฑ์และวิ ธี การรับรองความถู กต้ อ งของบันทึกการประชุม 
ของคณะกรรมาธิการมาใช้บังคับกับการรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติว่า
ไม่ควรเปิดเผยรายงานไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้ระบุมติพร้อมเหตุผลที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผย  
ไว้ในบันทึกการประชุมครั้งที่พิจารณานั้น 

ข้อ ๙ บันทึกการประชุมหรือรายงานที่ คณะกรรมาธิการมีมติว่ า ไม่ควรเปิด เผย   
ให้คณะกรรมาธิการเสนอความเห็นต่อวฒุสิภาเพื่อพิจารณาและมมีต ิ เมื่อวุฒิสภามีมตเิป็นประการใดแลว้  
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ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบันทึกมติของที่ประชุมวุฒิสภา  รวมทั้งครั้งที่ประชุม  และวัน  เดือน  ปี  
ที่วุฒิสภามีมติรวมไว้ในบันทึกการประชุมหรือรายงานนั้น  แล้วแต่กรณี 

หากวุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง   การจัดเก็บบันทึก
การประชุมหรือรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนด 

ข้อ  ๑๐ การเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการ  ให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด าเนนิการเปิดเผยให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอืน่ใด  
ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าขึ้น 

การเปิดเผยบันทึกการประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าเป็นลายน้ าตามที่ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาก าหนดให้ปรากฏในบันทึกการประชุมทุกหน้า  และเปิดเผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้ด าเนินการตามข้อ  ๖  แล้ว  เว้นแต่กรณีเป็นบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการมีมติเห็นควร 
ไม่เปิดเผยแต่วุฒิสภามิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ  ให้ด าเนินการเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติ 

การเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง  ก่อนน าไปเปิดเผย  อาจจัดท าเป็นลายน้ าตามที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาก าหนดให้ปรากฏในรายงานนั้นด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการเปิดเผยโดยเร็ว 

ข้อ  ๑๑ ให้การเปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานแล้วแต่กรณี  ที่ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด  ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าขึ้น  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใช้บังคับ  เป็นการเปิดเผยตามระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๒ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าดว้ยการลงชื่อมาประชมุและการลาการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลา  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๒๕  แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลา
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธานสภา”  หมายความว่า  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อ ๔ การลงชื่อมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้สมาชิกปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง  ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องประชุม  

และ 
(๒) ใช้บัตรที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกให้เพ่ือแสดงตน  บันทึกลงในเครื่อง

อ่านบัตร 
ในกรณีที่เครื่องอ่านบัตรตาม  (๒)  ขัดข้องหรือเหตุอื่นใด  ให้สมาชิกปฏิบัติเฉพาะตาม  (๑) 
ข้อ ๕ สมาชิกที่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่มิได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  ให้ท าหนังสือแจ้ง

ต่อประธานสภาเพื่อขออนุญาตลงชื่อมาประชุมภายหลังได้  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการประชุม  
ทั้งนี้  ต้องมีสมาชิกที่มาประชุมครั้งนั้นจ านวนสองคนรับรองว่าสมาชิกผู้นั้นมาประชุม 

ข้อ ๖ สมาชิกผู้ใดมีความจ าเป็นไม่อาจมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้  ให้แจ้งลาการประชุม
โดยท าเป็นหนังสือหรือท าตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนดยื่นต่อประธานสภา  
เพื่อขออนุญาตลาการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

สมาชิกผู้ใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งลาการประชุม
โดยท าเป็นหนังสือหรือท าตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนดยื่นต่อประธานสภา  
เพื่อขออนุญาตภายหลังได้  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุจ าเป็นนั้นสิ้นสุดลง 

ข้อ ๗ สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร  โดยมิได้แจ้งลาการประชุมต่อประธานสภา
ตามข้อ  ๖  หรือแจ้งลาการประชุมแล้ว  แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา  ให้ถือว่าขาดการประชุม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ ความในข้อ  ๖  มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกไม่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
เนื่องจากไปปฏิบัติราชการในการประชุมระหว่างประเทศในนามคณะผู้แทนของรัฐสภาไทย   

ข้อ ๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๒๔  แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“การขอปรึกษาหารือ”  หมายความว่า  การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน าปัญหาที่เกี่ยวกับ

ความเดือดร้อนของประชาชน  หรือปัญหาอื่นใดเสนอต่อประธานด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ  ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้น 

ข้อ ๔ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า  โดยระบุชื่อ  สกุล  
พรรคที่สังกัด  เรื่องที่จะขอปรึกษาหารือ  และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้    
ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมอืงฝ่ายคา้น
ในสภาผู้แทนราษฎร  ตามฝ่ายที่ตนสังกัด  กรณีมีเอกสารประกอบการหารือให้ส่งมอบในคราวเดียวกัน  
และให้คณะกรรมการดังกล่าว  เสนอชื่อสมาชิกผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือต่อประธานก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม  โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่ง ๆ  ให้เป็นอ านาจของประธาน 
ในการก าหนดจ านวนสมาชิกและระยะเวลาการขอปรึกษาหารือ 

ข้อ ๕ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องที่สมาชิกขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรี   
หรือรัฐมนตรี   หรือหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องชี้ แจงภายในสามสิบวันและแจ้งให้สมาชิก 
ผู้ขอปรึกษาหารือทราบ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การส่งเรื่องขอปรึกษาหารือหรือการรับแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   อาจด าเนินการ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย  และค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๗ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 

 

แบบแจ้งความจ านงการขอปรึกษาหารือต่อประธานในที่ประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 

สภาผู้แทนราษฎร 
วันที่ ....... เดือน..................... พ.ศ. ......... 

 
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  ข้าพเจ้าขอยื่นความจ านงขอปรึกษาหารือต่อประธานฯ ก่อนเข้าสู่ระเบียบการประชุม 
ในวันที่ .... เดือน ................ พ.ศ. ........ จ านวน .... เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. เรื่อง...................................................................................................... ................................. 
ให้กระทรวง..................................................................... พิจารณาด าเนินการ 
 ๒. เรื่อง...................................................................................................... ................................. 
ให้กระทรวง..................................................................... พิจารณาด าเนินการ 
 ๓. เรื่อง...................................................................................................... ................................. 
ให้กระทรวง..................................................................... พิจารณาด าเนินการ 

 ส่วนรายละเอียดจะได้กราบเรียนต่อประธานในที่ประชุมสภาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
 
  (.................................................) 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค................................... 
  จังหวัด................................ 



ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการรอ้งขอ  และการโฆษณาค าชีแ้จง  เนือ่งจากการกล่าวถ้อยค า 

ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  อนัอาจเป็นเหตุให้บคุคลอื่นได้รับความเสียหาย 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๒๔  วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง  ก าหนดให้ความคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้กล่าวถ้อยค าใดในทางแถลงข้อเท็จจรงิ  
แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  
ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้นในทางใด ๆ  มิได้  แต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมกรณีที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  
หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะ 
เป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งตามวรรคสามของมาตรานี้ประกอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๓๙  
ข้อ  ๔๐  ข้อ  ๔๑  และข้อ  ๔๒  ก าหนดให้ผู้ที่อาจได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยค านั้น   
มีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการโฆษณาค าชี้แจง  และประธานสภาผู้แทนราษฎร  
มีอ านาจวินิจฉัยค าร้องและค าชี้แจง  รวมทั้งจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไว้  ณ  บริเวณ
สภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้  และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  ดังนั้น  
เพ่ือให้หลักเกณฑ์  วิธีการร้องขอ  และการโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปอย่างถูกต้อง  
และด้วยความเรียบร้อย  จึงเป็นการสมควรมีระเบียบวา่ด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการร้องขอ  และการโฆษณาค าชี้แจง  
เนื่องจากการกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๙  แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการร้องขอ  
และการโฆษณาค าชี้แจง  เนื่องจากการกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  อันอาจเป็นเหตุ  
ให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น   
อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับความเสียหาย  บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาสามเดือน 
นับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น  เพ่ือให้มีการโฆษณาค าชี้แจง   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



การยื่นค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมค าชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและ 
อยู่ในประเด็นที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น  ซึ่งค าร้องและค าชี้แจงให้เป็นไปตามแบบค าร้อง
และค าชี้แจงท้ายระเบียบนี้  โดยจะต้องไม่มีลักษณะของการใช้ถ้อยค าอันไม่สุภาพ  ใส่ร้าย  หรือเสียดสี
บุคคลใด  และต้องไม่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือระบุชื่อบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

ในการยื่นค าร้อง  กรณีบุคคลที่อาจได้รับความเสียหาย  หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นค าร้อง
พร้อมหลักฐานรับรองความถูกต้องที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่อาจได้รับความเสียหาย  แต่หากเป็นนิติบุคคล  
ให้ยื่นค าร้องในนามของนิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ านาจท าการแทนตามกฎหมายพร้อมหลักฐาน
รับรองความถูกต้องที่แสดงว่าเป็นผู้แทนนิติบุคคลนั้นด้วย   

ข้อ ๔ ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการยื่นค าร้องเบื้องต้นว่าเป็นไป
ตามข้อ  ๓  หรือไม่ 

ในกรณีการยื่นค าร้องด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อ  ๓  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาจให้ค าแนะน าผู้ร้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดโดยเร็วได้ 

ข้อ ๕ การยื่นค าร้องที่เป็นไปตามข้อ  ๓  หรือผู้ร้องไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสรจ็
ตามข้อ  ๔  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย   

ข้อ ๖ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉยัว่าค ารอ้งและค าชี้แจงที่ผูร้อ้ง
กล่าวอ้างมานั้นเป็นไปตามข้อ  ๓  หรือไม่  และให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่
ได้รับค าร้อง 

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงไม่เป็นไปตามข้อ  ๓   
ให้ยกค าร้องเสียและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

ค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงเป็นไปตามข้อ  ๓  

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ไว้   
ณ  บริเวณสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้  และโฆษณาโดยวิธีการอื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  หรือวิธีการตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควร 

ข้อ ๘ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้แจ้งผู้ร้อง  ผู้กล่าวถ้อยค า 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ข้อ  ๑๐ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ค ำร้องขอให้มีกำรโฆษณำค ำช้ีแจง 
 
 

        เขียนที่................................................................... .............. 
วันที่............. เดือน.................................. พ.ศ. .................. 

 

เรื่อง  ขอให้มีการโฆษณาค าชี้แจงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม 
 

กราบเรียน  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้าพเจ้า..............................................  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
อาชีพ......................... ต าแหน่ง.............................. อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.........................
ถนน............................ ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต................................. จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์.................................. โทรสาร............................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e - mail)………………………………….....……. ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยค าของ 
(ชื่อ – นามสกุล)............................................................ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้กล่าวถ้อยค าในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่.......... ปีที่.......... ครั้งที่................(สมัย.......................................) วัน.......................... ที่........ 
เดอืน.............................. พ.ศ. ............ เวลาประมาณ....................... นาฬิกา ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณา
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .. 
 
 ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการโฆษณาค าชี้แจงตามค าชี้แจงที่แนบท้าย 
 

 จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม 
ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 
                 ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
        
               (ลงชื่อ) ........................................ ................ 
                                                                     (........................................................) 
                                                                                        ผู้ร้อง 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผู้ร้องสามารถจัดท าแบบค าร้องนี้ขึ้นมาเองได้ 



ค ำช้ีแจง 
 
 

 ด้วย ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่.......... ปีที่......... ครัง้ที่............ (สมัย.........................................) 
วัน............................. ที่.......... เดือน........................................... พ.ศ. ............. เวลาประมาณ....................... นาฬิกา 
ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณา............................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ......... 
   

  (ชื่อ – นามสกุล)................................................ ........................................ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ได้กล่าวถ้อยค ามีความว่า  
  “......................................................................................................... ........................................................... 
..................................................................................................................................................................... ..................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ............................
......................................................................................................................................... ..............................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............................. 
................................................................................................................... .................................................................... 
.............................................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................................................... ...................................
............................................................................. .......................................................................................................” 
 

  ถ้อยค าดังกล่าวท าให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหาย คือ........................................... 
............................................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................... 
  
  ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้.................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... .... 



๒ 
 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... ............................................ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .........

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ ............................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ...............

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... ....................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... ..................

.................................................................................................................................................................................. 
  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายในกรณีนี้ที่แท้จริง และค าชี้แจงดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ  
 
         
                      (ลงชื่อ) .........................................................  
                                                                    (................................................ ........) 
                                                                                       ผู้ร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผู้ร้องสามารถจัดท าแบบค าชี้แจงนี้ขึ้นมาเองได้ 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการข้าราชการรัฐสภา”  หมายความว่า  กรรมการข้าราชการรัฐสภาใน  ก.ร.  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา”  หมายความว่า  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาในคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภาที่  ก.ร.  แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  หรือโดยมติของ  ก.ร.  และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ไว้โดยระเบียบ
รัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการ   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง   
และให้หมายความรวมถึงคณะทํางานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง 

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ   
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ข้อ ๕ ให้กรรมการข้าราชการรัฐสภาได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม

กรรมการข้าราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม 
ข้อ ๖ ให้อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม

อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม 
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ในกรณีที่  ก.ร.  เห็นสมควรให้อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาคณะใดได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง
ตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม  หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  ก็ได้  และให้นําข้อ  ๙  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ  หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุมหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  
โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม 
ไม่เกินสองคน 

ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย  ให้เบิก 
เบ้ียประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้  ให้ผู้ซึ่งทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ให้ได้ รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการนั้น  และให้นําข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๙ กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  คณะหนึ่ง  ให้ได้รับเบ้ียประชุม
สําหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  นั้น  แล้วแต่กรณี  เพียงคร้ังเดียวในวันหนึ่ง   

ในกรณีที่กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  ตามวรรคหน่ึงนั้น  มีการประชุม
ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ   
หรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่น 
เข้าร่วมประชุมแทนโดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย  ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ  หรืออนุกรรมการ   
แทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ  และให้นับเป็นองค์ประชุม  ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเช่นเดียวกับ
กรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ  หรืออนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  กฎ  ก.ร.  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ออก
ตามกฎหมาย  กําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว้  
โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  ให้กรรมการ  เลขานุการ   
หรือผู้ช่วยเลขานุการซึ่งได้รับแต่งตั้งที่ไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้รับเบ้ียประชุมตามอัตราเบ้ียประชุม  หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๗  ต้องมีกรรมการ 
หรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการท้ังหมด  จึงจะเป็น
องค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้  ก.ร.  มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 



บัญชีอัตราเบีย้ประชุมของกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
ตําแหน่ง อัตราเบีย้ประชุม (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ ๒๐,๐๐๐ 
รองประธานกรรมการ ๑๘,๐๐๐ 

กรรมการ ๑๖,๐๐๐ 
 

บัญชีอัตราเบีย้ประชุมของอนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภา 

ตําแหน่ง เบี้ยประชุม (บาท/เดือน) 
ประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา ๗,๕๐๐ 

อนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภา ๖,๐๐๐ 
 

บัญชีอัตราเบีย้ประชุม หมายเลข ๑ 

ตําแหน่ง อัตราเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 
ประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  

หรือประธานกรรมการ 
๒,๐๐๐ 

รองประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
หรือรองประธานกรรมการ 

๑,๘๐๐ 

อนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภาหรือกรรมการ ๑,๖๐๐ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือคณะกรรมการ 
๑,๖๐๐ 

ประธานอนุกรรมการ ๑,๒๕๐ 
อนุกรรมการ ๑,๐๐๐ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ในคณะอนุกรรมการ 

๑,๐๐๐ 

 

 
 



ระเบียบรัฐสภา 
ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือวางหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในราชการฝ่ายรัฐสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (6)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  หรือโดยมติของ  ก.ร.   
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและก าหนดองค์ประกอบ  หน้าที่และอ านาจไว้
โดยระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา   
หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการฝ่ายรัฐสภา   

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย  หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะท างานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง  
หรือคณะอนุกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการฝ่ายรัฐสภา   

“การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ”   หมายความว่า   การประชุมคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือ   
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน  ตลอดจนร่วมกันลงมติได้  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  คณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
หรือผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการด้วย   

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือการประชุมอื่นตามที่  ก.ร.  ก าหนด 
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ข้อ 5 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  
คณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการ  นอกจากการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาอยู่ต่อหน้ากัน 
และในสถานที่เดียวกันตามปกติแล้ว  ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการจะก าหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติ   

เรื่องใดที่ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ 6 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศก าหนด   

ข้อ 7 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม   จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   

ข้อ 8 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง 
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท าบันทึกการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ร่วมประชุมทุกคน  

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน   
ข้อมูลตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุม   
ข้อ 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้  ให้ผู้ร่วมประชุมได้รับเบี้ยประชุม

ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  2557   
ข้อ  10 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้เป็นการประชุมโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้เป็นพยานหลักฐาน  
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง   คดีอาญา  หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุว่า 
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  ๑1 ให้  ก.ร.  มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ข้อ  ๑2 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ชวน  หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 
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ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ว่าด้วยการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจการรับเร่ืองร้องเรียน 
หรือเร่ืองราวร้องทุกข์กรณีประชาชนร้องเรียนมายังประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  และเลขาธิการวุฒิสภา  ประกอบกับประชาชนมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และได้รับ  
แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  อีกทั้งเป็นการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  ดังนั้น  
จึงเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เลขาธิการวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คําร้องทุกข์”  หมายความว่า  เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์  เพื่อขอความเป็นธรรม

หรือขอความช่วยเหลือที่ผู้ ร้องทุกข์ได้ ย่ืนหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ รับคําร้องทุกข์ตามระเบียบนี้   
และหมายความรวมถึงคําร้องทุกข์ที่ได้ย่ืนแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องทุกข์เดิม  โดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริง 
ขึ้นใหม่ด้วย 

“ผู้ร้องทุกข์”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําร้องทุกข์ด้วยวิธีการตามระเบียบนี้  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน  และผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ด้วย 
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“ระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์”  หมายความว่า  โปรแกรมระบบฐานข้อมูล  คําร้องทุกข์ 
ที่ใช้สําหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดําเนินการคําร้องทุกข์ในแต่ละขั้นตอน  เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการตรวจสอบและติดตามคําร้องทุกข์ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  และสํานักกรรมาธิการ 

“ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์”  หมายความว่า  กลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
“เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการรับคําร้องทุกข์  

ออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์  และบันทึกเร่ืองราวร้องทุกข์ในระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตําแหน่งนิติกรหรือวิทยากรท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน  การตรวจสอบคําร้องทุกข์  การติดตามคําร้องทุกข์  การแสวงหา
ข้อเท็จจริง  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การจัดทําความเห็นและรายงานผลการพิจารณาคําร้องทุกข์  
รวมตลอดถึงการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามผลการพิจารณา  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์
หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 

“สํานักกรรมาธิการ”  หมายความว่า  สํานักกรรมาธิการ  ๑  สํานักกรรมาธิการ  ๒   
สํานักกรรมาธิการ  ๓  และหมายความรวมถึงส่วนราชการภายในระดับสํานักที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกันที่อาจตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“ผู้อํานวยการสํานัก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักกรรมาธิการ 

“คณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

“ผู้มีอํานาจวินิจฉัย”  หมายความว่า  ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  
หรือเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การร้องทุกข์ตามระเบียบนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องทุกข์อันจะพึงมีได้  ตามกฎหมายอื่น 
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ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิร้องทุกข์ให้ย่ืนคําร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คําร้องทุกข์อาจเสนอต่อบุคคล  คณะบุคคล  หรือหน่วยงาน  ได้ดังนี้ 
(๑) ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา 
(๒) ประธานคณะกรรมาธิการ  หรือคณะกรรมาธิการ 
(๓) สมาชิกวุฒสิภา  แต่ไม่รวมถึงคําร้องทุกข์ที่ส่งต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้นําส่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

พิจารณา 
(๔) เลขาธิการวุฒิสภา  หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ข้อ ๙ ผู้ร้องทุกข์สามารถดําเนินการร้องทุกข์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ย่ืนคําร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเอง 
(๒) ส่งคําร้องทุกข์เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ 
(๓) ร้องทุกข์ด้วยวาจา  ทั้งที่มาด้วยตนเอง  หรือทางโทรศัพท์ 
(๔) ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง  เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 

จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนก็ได้ 
(๑) ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ 
(๒) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ 
(๓) อยู่ในต่างประเทศ 
(๔) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่เห็นสมควร 
การมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ  เว้นแต่ในกรณีไม่สามารถ 

ลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน 
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเองได้และไม่สามารถมอบฉันทะ 

ให้ผู้ใดร้องทุกข์แทนได้  ให้ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามีภริยา  หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดการร้องทุกข์แทนได้ 
ข้อ ๑๑ คําร้องทุกข์ให้เป็นไปตามแบบคําร้องทุกข์ท้ายระเบียบนี้  หรืออย่างน้อยต้องมีรายการ 

และลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ 
(๒) ระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้ต้องร้องทุกข์  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เก่ียวกับเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
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(๓) ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
(๔) ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือผู้ซึ่งร้องทุกข์แทน 
การย่ืนหรือส่งคําร้องทุกข์ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ

หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่สามารถยืนยันตัวผู้ร้องทุกข์ได้  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
ในเอกสารดังกล่าวด้วย  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็น 
ผู้ย่ืนคําร้องทุกข์จริงและในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนจะต้องแนบหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ร้องทุกข์ไปด้วย 

ข้อ ๑๒ กรณีผู้ร้องทุกข์มาย่ืนคําร้องทุกข์ด้วยตนเอง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์
ดําเนินการให้คําร้องทุกข์เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑ 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์เห็นว่าคําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน  หรือไม่ชัดเจน  
หรือไม่อาจเข้าใจได้ตามข้อ  ๑๑  ให้เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ผู้ร้องทุกข์เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์ออกใบรับคําร้องทุกข์ 
ให้ผู้ร้องทุกข์ทันที 

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ร้องทุกข์ส่งคําร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งการรับคําร้องทุกข์
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ 

ข้อ ๑๔ ใบรับคําร้องทุกข์ให้มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์ 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับคําร้องทุกข์ 
(๓) เร่ืองที่ร้องทุกข์ 
(๔) เลขรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
(๕) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
(๖) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์โดยระบุชื่อ  ชื่อสกุล  ตําแหน่ง  และชื่อส่วนราชการ

ที่รับเร่ืองกํากับไว้ให้ชัดเจน 
ข้อ ๑๕ กรณีมีผู้ ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์เนื่องจากมีเหตุผลแห่งความจําเป็นไม่สามารถ   

ทําคําร้องทุกข์เป็นหนังสือได้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์สอบถามข้อเท็จจริงเก่ียวกับคําร้องทุกข์   
และบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งลงในใบรับคําร้องทุกข์ให้ครบถ้วนเพียงพอตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑  
(๑)  และ  (๒)  โดยบันทึกถึงเหตุแห่งความจําเป็นที่ผู้ร้องทุกข์จําต้องแจ้งด้วยวาจาไว้ด้วย  และให้ผู้ร้องทุกข์ 
ลงลายมือชื่อในโอกาสแรกที่สามารถจะกระทําได้ 
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ข้อ ๑๖ กรณีมีผู้ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคําร้องทุกข์ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ  ๑๑  
หรือไม่  หากเห็นว่ารายละเอียดของคําร้องทุกข์ไม่ครบถ้วนหรือมีความไม่ชัดเจนเพียงพอที่สามารถ   
จะเข้าใจได้  ให้ประสานไปยังผู้ร้องทุกข์เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   

ข้อ ๑๗ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับคําร้องทุกข์ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําร้องทุกข์   
ลงในระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์โดยไม่ชักช้า 

กรณีมีการยื่นหรือส่งคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมาธิการโดยตรง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์แจ้งไปยังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําสถิติเร่ืองราว 
ร้องทุกข์ต่อไป 

ข้อ ๑๘ เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์ตามข้อ  ๙  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ให้ดําเนินการตามหมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณีต่อไป 

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคํา  คําชี้แจงเป็นหนังสือ  เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ   
ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล  ส่วนราชการ  องค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือเป็นข้อมูล  
ที่ต้องคุ้มครองเป็นความลับ  ให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์   
จากข้อมูลนั้นอย่างระมัดระวัง  โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ 

ข้อ ๑๙ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อไป  ผู้ร้องทุกข์
อาจถอนคําร้องทุกข์ในเวลาใดก่อนที่จะได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยก็ได้ 

เม่ือมีการถอนคําร้องทุกข์แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้มีอํานาจวินิจฉัยพิจารณา   
เพื่อสั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์นั้นและให้ลงสารบบบัญชี  รวมทั้งแจ้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อรวบรวมข้อมูล
และจัดทําสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อไป 

หมวด  ๒ 
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้มีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรียกโดยย่อว่า   
“ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์”  โดยกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  สํานักงานประธานวุฒิสภา  เป็นเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองที่ประชาชนร้องทุกข์ 
และทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการต่อคําร้องทุกข์ทั้งหมด   
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการติดตามผลการดําเนินการ  การจัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูล
เร่ืองราวร้องทุกข์  และจัดทําสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ข้อ ๒๑ ให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์มีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ   

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการรับคําร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือ   

ที่ย่ืนผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําร้องทุกข์  
ตลอดจนให้บริการประชาชนให้คําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและการดําเนินคดี  การเผยแพร่ความรู้   
ทางกฎหมาย  การร้องทุกข์  การร้องเรียน  ร้องขอความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ
และขอคําแนะนํา 

(๓) ในกรณีที่ มีการเสนอคําร้องทุกข์ ย่ืนต่อประธานวุฒิสภา   รองประธานวุฒิสภา   
หรือเลขาธิการวุฒิสภา  ผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ให้ดําเนินการจัดทําบันทึกและความเห็นเบ้ืองต้น
เสนอประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  หรือเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณา  โดยสรุปสาระสําคัญ  
ในข้อเท็จจริง  รวมทั้งข้อกฎหมายจากคําร้องทุกข์  พร้อมทั้งเสนอความเห็นเบ้ืองต้นเพื่อส่งคําร้องทุกข์
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบคําร้องทุกข์  เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลเก่ียวกับคําร้องทุกข์ 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อื่ น ใดเพื่ อ ให้ เ ป็นไปตามระเบียบนี้ห รือตามที่ ผู้ อํ านวยการสํ านัก   
หรือเลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์พิจารณาว่าคําร้องทุกข์นั้น  จัดอยู่ใน
ประเภทลําดับความสําคัญใด  และเป็นเร่ืองลักษณะใด  ดังต่อไปนี้  

  ก. ประเภทลําดับความสําคัญของคําร้องทุกข์ 
   (๑) เร่ืองทั่วไป  หมายความว่า  เร่ืองที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

เป็นปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะตัว  หรือเป็นกลุ่มเล็ก  หรือจํานวนน้อยราย  และให้หมายความรวมถึง  
เร่ืองเกี่ยวกับการขอข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น  หรือบัตรสนเท่ห์ 



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

   (๒) เร่ืองสําคัญ  หมายความว่า  เร่ืองที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายค่อนข้างยุ่งยาก  
ซับซ้อน  เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมทั่วไป 

   (๓) เร่ืองสําคัญมาก  หมายความว่า  เร่ืองที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายยุ่งยาก  
ซับซ้อนหรือเก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล  ส่งผลกระทบทางการเมือง  เป็นปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนหรือกระทบกับสังคมของคนจํานวนมาก  เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง  เก่ียวข้อง
กับการเมือง  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ข. ลักษณะของคําร้องทุกข์  
   (๑) การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

หรือหน่วยงานของรัฐ 
   (๒) การคัดค้านโครงการของรัฐ 
   (๓) สิ่งแวดล้อม 
   (๔) การเกษตร 
   (๕) เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และบริการ 
   (๖) แรงงาน 
   (๗) ที่ดินทํากิน  ที่อยู่อาศัย 
   (๘) การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ 
   (๙) ความผิดอาญา 
   (๑๐) การเมืองและความม่ันคง 
   (๑๑) สาธารณูปโภค 
   (๑๒) กฎหมาย/คดีความ 
   (๑๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   (๑๔) องค์กรอิสระ 
   (๑๕) เบ็ดเตล็ด/บัตรสนเท่ห์ 

หมวด  ๓ 
การจัดการคําร้องทุกข์ของสํานักงานประธานวุฒิสภา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับคําร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๒๓ คําร้องทุกข์ที่ ย่ืนเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ต่อประธานวุฒิสภา   
รองประธานวุฒิสภา  เลขาธิการวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๔)   
ให้สํานักบริหารงานกลางลงเลขรับ  วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ได้รับเร่ืองในทะเบียนหนังสือรับ  และส่ง
คําร้องทุกข์ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติไปยังกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ลงเลขรับ  วัน  
เดือน  ปี  และเวลาที่ได้รับเร่ือง  ในทะเบียนหนังสือรับ  และดําเนินการนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของกลุ่มงาน 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึก  และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ก่อนนําเรียนผู้มีอํานาจวินิจฉัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๒๔ กรณีคําร้องทุกข์ด้วยวาจาที่ผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อประธานวุฒิสภา   
รองประธานวุฒิสภา  เลขาธิการวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๔)   
ให้กลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์เพื่อจดบันทึกคําร้องทุกข์นั้น  แล้วอ่านข้อความ 
ที่จดบันทึกให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ  และส่งเร่ืองให้สํานักบริหารงานกลางเพื่อลงทะเบียนรับ  และส่งคําร้องทุกข์
ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติไปยังกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

ในการนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง  บันทึกเหตุแห่งความจําเป็นที่ผู้ร้องทุกข์
จําต้องร้องทุกข์ด้วยวาจาไว้ด้วย  หลังจากนั้นใหบั้นทึกคําร้องทุกข์โดยให้มีรายละเอียดตามข้อ  ๑๑ 

ในกรณีทําการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบฉันทะให้ทําการแทนของผู้ร้องทุกข์แนบมาด้วย   
ข้อ ๒๕ กรณีคําร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ต่อประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  เลขาธิการวุฒิสภา

หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๔)  ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
จดบันทึกคําร้องทุกข์นั้น  และให้คําปรึกษาหรือแนะนําผู้ร้องทุกข์ในเบื้องต้น 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากคําร้องทุกข์เป็นเร่ืองที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายยุ่งยากซับซ้อน   
ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์แจ้งผู้ร้องทุกข์เพื่อจัดทําคําร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยให้มีรายละเอียดตามข้อ  ๑๑  และส่งเร่ืองมายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ข้อ ๒๖ กรณีคําร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หากเป็นเร่ือง   
ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  สํานักงาน
ประธานวุฒิสภาสําเนาเอกสาร  จัดทําบันทึกและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  เพื่อพิจารณาต่อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากคําร้องทุกข์เป็นเร่ืองที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายยุ่งยากซับซ้อน   
ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์จัดทําบันทึกและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ก่อนนําเรียนผู้มีอํานาจวินิจฉัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาคําร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๒๗ คําร้องทุกข์ที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้  ให้ยุติเร่ือง  แต่ต้องจัดทําบันทึก
เสนอผู้อํานวยการสํานักเพื่อทราบ   



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) คําร้องทุกข์ที่ไม่ระบุชื่อ  ที่อยู่  และลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ 
(๒) เนื้อหาหรือสาระของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เก่ียวกับคําร้องทุกข์ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจได้

ตามสมควร 
(๓) เร่ืองที่เคยทําบันทึกและเสนอความเห็นแล้ว 
(๔) เร่ืองที่เป็นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน 
(๕) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล  หรือที่ศาลมีคําพิพากษา  หรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว   
กรณีตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  หากคําร้องทุกข์เป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  

หรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญที่ควรแก่การพิจารณา  
ผู้อํานวยการสํานักอาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ 

ข้อ ๒๘ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาจมอบหมายคําร้องทุกข์  ให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึง 
หรือหลายคน  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาจัดทําบันทึกและเสนอความเห็น 

คําร้องทุกข์เร่ืองใดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจัดอยู่ในประเภทลําดับ
ความสําคัญที่เป็นเร่ืองทั่วไปตามข้อ  ๒๒  ก  (๑)  ให้ระบุลงเป็นความเห็นในบันทึก  พร้อมเสนอวิธีการ
หรือแนวทางประสานงาน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  และเยียวยาในเบ้ืองต้นให้เหมาะสมแก่กรณีที่จะต้อง
ดําเนินการต่อไป  เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้มีอํานาจวินิจฉัยด้วย 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ใดเป็นเร่ืองที่จัดอยู่ในประเภท 
ลําดับความสําคัญที่เป็นเร่ืองสําคัญหรือสําคัญมากตามข้อ  ๒๒  ก  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
อาจกําหนดให้พิจารณาคําร้องทุกข์นั้นโดยการประชุมกลุ่มงาน  เพื่อจัดทําบันทึกและเสนอความเห็นก็ได้ 

การจัดทําบันทึกและเสนอความเห็นให้สรุปสาระสําคัญในข้อเท็จจริงรวมทั้งข้อกฎหมาย   
จากคําร้องทุกข์  และนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณานําเรียนผู้มีอํานาจวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๒๙  เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบคําร้องทุกข์เร่ืองใดอาจแสวงหาหรือรวบรวมข้อเท็จจริง
เก่ียวกับคําร้องทุกข์ที่รับผิดชอบนั้นเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก็ได้ 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากมีความจําเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เก่ียวข้อง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกความเห็นเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอข้อมูล
ไปยังสว่นราชการหรือหน่วยงานน้ัน ๆ   

กรณีหากเห็นว่าผลการดําเนินการในเบื้องต้นของคําร้องทุกข์ใดยังไม่ได้รับการพิจารณา   
การช่วยเหลือหรือการแก้ไขเยียวยาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา  เพื่อพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๓๐ กรณีคําร้องทุกข์เร่ืองใด  หากมีข้อเท็จจริงใหม่และสําคัญปรากฏขึ้นในระหว่าง 
การพิจารณาหรือภายหลังที่ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาพิจารณามีบัญชาแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยเพื่อพิจารณาตามที่จะเห็นสมควรโดยเร็ว 

ข้อ ๓๑ กรณีผู้ร้องทุกข์ย่ืนหรือส่งคําร้องทุกข์ต่อประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  
เลขาธิการวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พร้อมทั้งย่ืนหรือส่งต่อประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่ง  หรือสมาชิกวุฒิสภาด้วย  โดยมีลักษณะเนื้อหาของเร่ืองร้องเรียน 
เป็นอย่างเดียวกัน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกและเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยพิจารณา   
ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการคณะนั้นเพื่อรวมการพิจารณาต่อไป 

หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าคําร้องทุกข์ใดตามวรรคหนึ่งมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการคณะอื่นนอกเหนือจากประธานคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการตามที่ 
ผู้ร้องทุกข์ได้ย่ืนหรือส่งมา  อาจจัดทําบันทึกและเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยพิจารณา  ส่งเร่ืองดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

กรณีผู้ร้องทุกข์ย่ืนหรือส่งคําร้องทุกข์ต่อประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  เลขาธิการ
วุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พร้อมทั้งย่ืนหรือส่งต่อประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการ
มากกว่าหนึ่งคณะด้วย  โดยมีลักษณะเนื้อหาของเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างเดียวกัน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทําบันทึกและเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยพิจารณาส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง  เพื่อรอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  เว้นแต่คณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องนั้นเห็นเป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการและการติดตามผล 

 
 

ข้อ ๓๒ บันทึกความเห็นเก่ียวกับคําร้องทุกข์ใดที่ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา   
หรือเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเป็นประการใดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามผล 
การพิจารณาดังกล่าวต่อไป  และจัดทําหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ  เว้นแต่กรณีที่ไม่อาจทราบชื่อ   
และที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ตามข้อ  ๒๗  (๑)  



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ก่อนดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้สําเนาเอกสารหรือสําเนาภาพถ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คําร้องทุกข์นั้น  พร้อมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องเก็บไว้ในแฟ้มงานและดําเนินการนําเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๓ กรณีที่ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  หรือเลขาธิการวุฒิสภา  ได้มีคําสั่ง 
ให้ส่งคําร้องทุกข์ไปยังคณะกรรมาธิการ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึก
และหนังสือเรียนประธานคณะกรรมาธิการ  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  
และดําเนินการนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๔ ให้กลุ่มงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ติดตามผลการดําเนินการของคําร้องทุกข์  ที่ส่งไปยัง
คณะกรรมาธิการทางระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์   

การติดตามผลการดําเนินการของคําร้องทุกข์ที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้กลุ่มงาน 
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ประสานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาเป็นระยะ  เม่ือได้รับการแจ้งผลการพิจารณา
เป็นหนังสือแล้วให้นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เพื่อพิจารณานําเสนอประธานวุฒิสภา   
หรือรองประธานวุฒิสภา  หรือเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อพิจารณาต่อไป 

หมวด  ๔ 
การจัดการคําร้องทุกข์ของสํานักกรรมาธิการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับคําร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๓๕ คําร้องทุกข์ที่ย่ืนเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมาธิการ  
คณะกรรมาธิการ  หรือสมาชิกวุฒิสภาตามข้อ  ๘  (๒)  และ  (๓)  ให้สํานักบริหารงานกลางลงเลขรับ  
วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ได้รับเร่ืองในทะเบียนหนังสือรับ  และส่งคําร้องทุกข์ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ไปยังคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง  เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

หากกรณีคําร้องทุกข์ที่ประธานคณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการ  หรือสมาชิกวุฒิสภา 
ได้รับมาโดยตรงตามข้อ  ๘  (๒)  และ  (๓)  ให้สํานักกรรมาธิการลงเลขรับ  วัน  เดือน  ปี  และเวลา   
ที่ได้รับเร่ืองในทะเบียนหนังสือรับ  และส่งคําร้องทุกข์ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติไปยังคณะกรรมาธิการ
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ เจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการนั้น  แจ้งข้อมูลการรับคําร้องทุกข์ไปยังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  เพื่อรวบรวมข้อมูล 
และจัดทําสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อไป 

ข้อ ๓๖ ให้นําความในข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖  มาใช้กับการรับคําร้องทุกข์   
ต่อประธานคณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการ  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามข้อ  ๘  (๒)  และ  (๓)  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗ เม่ือคณะกรรมาธิการได้รับคําร้องทุกข์ที่จัดส่งมาให้ตามข้อ  ๓๑  หรือข้อ  ๓๓  แล้ว  
ให้สํานักกรรมาธิการลงทะเบียนหนังสือรับ  และส่งคําร้องทุกข์ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ไปยัง
คณะกรรมาธิการนั้น  เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ให้ดําเนินการนําเข้าข้อมูล  ในระบบ
สารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักกรรมาธิการ  และแจ้งผลการดําเนินการ  ให้ศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ทราบ  เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อไป 

ส่วนที่  ๒ 
การกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ข้อ ๓๘ กรณีคณะกรรมาธิการได้รับคําร้องทุกข์ตามส่วนที่  ๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการดังกล่าวมอบหมายให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญประจํากลุ่มงานคณะกรรมาธิการน้ัน ๆ  
คนหนึ่ง  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสํานวน  ตรวจสอบคําร้องทุกข์ในเบ้ืองต้น  
และจัดทําบันทึกความเห็นเก่ียวกับคําร้องทุกข์ดังกล่าวเสนอคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา 

การมอบหมายให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงความยุ่งยาก
ซับซ้อนของคําร้องทุกข์  ความรู้ความสามารถ  และความรับผิดชอบที่มีต่อเร่ืองนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบคําร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๓๙ การตรวจสอบคําร้องทุกข์ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว  แต่ทั้งนี้ต้อง 
เปิดโอกาสให้ผู้ร้องทุกข์ได้แสดงพยานหลักฐานประกอบคําร้องทุกข์ของตนตามสมควร 

ข้อ ๔๐ การตรวจสอบคําร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  ดังนี้ 



  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) จัดทําบันทึกและความเห็นเบ้ืองต้น  โดยสรุปสาระสําคัญในข้อเท็จจริง  รวมทั้ง   
ข้อกฎหมายจากคําร้องทุกข์  พร้อมทั้งเสนอความเห็นเบ้ืองต้นเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมาธิการ   
ที่เก่ียวข้องพิจารณา 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง  หรือกรณี
จําเป็นจะแสวงหาพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคําร้องทุกข์  ในเบ้ืองต้น
ด้วยก็ได้ 

(๓) ประสานผู้ร้องทุกข์หรือพยานให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 
คําร้องทุกข์ในเบื้องต้น 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดทํารายงานผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๔๑ เม่ือการพิจารณาคําร้องทุกข์ของคณะกรรมาธิการได้ผลสรุปเป็นประการใดแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทํารายงานผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ตามข้อ  ๔๒  ตามมติของ
คณะกรรมาธิการ  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อพิจารณาดําเนินการ  
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๔๒ รายงานผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ของคณะกรรมาธิการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์ 
(๒) เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๓) ข้อเท็จจริงของคําร้องทุกข์ 
(๔) ข้อเท็จจริงในชั้นตรวจสอบแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเอกสารหลักฐานพยาน 

ที่เก่ียวข้อง 
(๕) การดําเนินการในชั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
(๖) ความเห็นและมติของคณะกรรมาธิการ 
ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือติดตามผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ 

ของคณะกรรมาธิการ  และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือตามแบบ   
ที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับ
รายงานผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ดังกล่าว 



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผลการพิจารณาคําร้องทุกข์ 
ลงในระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของสํานักกรรมาธิการ  และแจ้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์   
เพื่อลงในระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์  เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
นรรัตน์  พิมเสน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



แบบคําร้องทุกข์ 
เลขรับ......./…. 

ผู้รับคําร้องทุกข์................................. 
ตําแหน่ง.......................................... 

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. …. 
เร่ือง   การร้องทุกข์ 
เรียน  ........................................ (ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  หรือ 
    เลขาธิการวุฒิสภาที่รับคําร้องทุกข์) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
  ๒.  บัตรอื่น (ระบุ)................................................................... 
  ๓.  ใบมอบฉันทะ 
  ๔.  หลักฐานประกอบคําร้องทุกข์ประกอบด้วย 
       ๔.๑.....................................................................................จํานวน...............แผ่น 
       ๔.๒.....................................................................................จํานวน...............แผ่น 
       ๔.๓.....................................................................................จํานวน...............แผ่น 
  ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................................... 
เกิดวันที่.................เดือน........................พ.ศ.............อายุ............ปีอาชีพ.................................................. 
บ้านเลขที่....................หมู่ที่...........อาคาร.....................................ซอย....................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................................... 
  มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ 
  ๑. ................(ชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคล)....................................................................... 
  ๒. .................................................................................................................................... 
  ๓...................................................................................................................................... 
  โดยมีรายละเอียดการร้องทุกข์ดังนี้  (โปรดใช้ถ้อยคําสุภาพและระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้
ต้องร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเร่ืองที่ร้องทุกข์) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



  ข้าพเจ้าได้ย่ืนคําร้องทุกข์อย่างเดียวกันไปยังคณะกรรมาธิการอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
  o ไม่ได้ย่ืน 
  o ย่ืนที่............................................................................................................................. 
  ผลการดําเนินการของหน่วยงาน....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
(........................................................) 

ผู้ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : ๑.  หากประสงค์ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องทุกข์หรือปิดเป็นความลับกรุณาระบุ 
  ๒.  แบบคําร้องทุกข์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการย่ืนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบคําร้องนี้  โดยอาจจะทําเป็นหนังสือร้องทุกข์ที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันก็ได้ 
 

- ๒ - 



ใบรับคําร้องทุกข์ 
๑.  เลขรับ............/…............. 

๒.  ....../........../.....…. 
๓.  เร่ืองร้องทุกข์......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๔.  ได้รับคําร้องทุกข์จาก............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๕.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ๕.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 ๕.๒  บัตรอื่น  (ระบุ)...................................................................................................................... 
 ๕.๓  ใบมอบอํานาจ 
๖.  ได้รับหลักฐานประกอบคําร้องทุกข์ดังนี้ 
 ๖.๑ ...........................................................................................................จํานวน.................แผ่น 
 ๖.๒ ...........................................................................................................จํานวน.................แผ่น 
 ๖.๓ ...........................................................................................................จํานวน.................แผ่น 
 ๖.๔ ...........................................................................................................จํานวน.................แผ่น 
 ๖.๕ ...........................................................................................................จํานวน.................แผ่น 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
         (........................................)           (........................................) 
                 ผู้ร้องทุกข์                                       เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องทุกข์ 

 
 
 



รายงานผลการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ของคณะกรรมาธิการ.............................................. 

ที่..................../………………… 
เร่ือง........................................................................................................ 

  
  (ข้อเท็จจริงนั้นให้กล่าวถึงถ้อยคําของผู้ร้องทุกข์  ผู้ถูกร้องเรียน  พยานหลักฐาน) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  (การตรวจสอบและความเห็นของเจ้าหน้าที่นั้นให้อ้างเหตุผลบทกฎหมายและมาตรา
เอกสารหลักฐาน  พยานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย)...................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  (การตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมาธิการ)…………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  (คําวินิจฉัยหรือการดําเนินการเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์)……………………………………… 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 
(ลงชื่อ)................................................ 
       (...........................................) 
       ประธานคณะกรรมาธิการ 

 
 
 
….......... (หน่วยงาน).............. 
.................................................... 



ระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ว่ำดว้ยกำรจัดกำรเรื่องรำวรอ้งทุกข ์ (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร  
เรื่องรำวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เลขำธิกำรวุฒิสภำจึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร 
เรื่องรำวร้องทุกข์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๙  แห่งระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๙ ผู้ร้องทุกข์สำมำรถด ำเนินกำรร้องทุกข์ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นค ำร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเอง 
(๒) ส่งค ำร้องทุกข์เป็นหนังสือทำงไปรษณีย์ 
(๓) ร้องทุกข์ด้วยวำจำ  ทั้งที่มำด้วยตนเอง  หรือทำงโทรศัพท์ 
(๔) ร้องทุกข์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๖  แห่งระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๖ กรณีมีผู้ร้องทุกข์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส ์ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบค ำร้องทุกข์ว่ำมีรำยละเอียดครบถ้วนตำมข้อ  ๑๑  หรือไม่  
หำกเห็นว่ำรำยละเอียดของค ำร้องทุกข์ไม่ครบถ้วนหรือมีควำมไม่ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถจะเข้ำใจได้    
ให้ประสำนไปยังผู้ร้องทุกข์เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๒ ให้เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์พิจำรณำว่ำค ำร้องทุกข์นั้น  จัดอยู่ในประเภท
ล ำดับควำมส ำคัญใด  และเป็นเรื่องประเภทใด  ดังต่อไปนี้ 

     ก. ประเภทล ำดับควำมส ำคัญของค ำร้องทุกข์ 
    (๑) เรื่องทั่วไป  หมำยควำมว่ำ  เรื่องที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อน  

เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนเฉพำะตัว  หรือเป็นกลุ่มเล็ก  หรือจ ำนวนน้อยรำย  และให้หมำยควำมรวมถึง
เรื่องเกี่ยวกับกำรขอข้อมูล  กำรแสดงควำมคิดเห็น  หรือบัตรสนเท่ห์ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



    (๒) เรื่องส ำคัญ  หมำยควำมว่ำ  เรื่องที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำยค่อนข้ำง
ยุ่งยำกซับซ้อน  เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมทั่วไป 

    (๓) เรื่องส ำคัญมำก  หมำยควำมว่ำ  เรื่องที่มีข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำยยุ่งยำก
ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ส่งผลกระทบทำงกำรเมือง  เป็นปัญหำควำมเดือดร้อน 
ของประชำชนหรือกระทบกับสังคมของคนจ ำนวนมำก  เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐระดับสูง   
เกี่ยวข้องกับกำรเมือง  องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  และสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

   ข. ประเภทของค ำร้องทุกข์   
    (๑) กฎหมำย 
    (๒) กำรเมือง  กำรปกครอง 
    (๓) กำรร้องเรียนกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   
    (๔) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
    (๕) เศรษฐกิจ 
    (๖) สังคมและสวัสดิกำร   
    (๗) กฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ของทำงรำชกำร” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำด้วยกำรจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๖ กรณีค ำร้องทุกข์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์  หำกเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อน  ให้เจ้ำหน้ำที่ของ 
กลุ่มงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์   ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำเนำเอกสำร  จัดท ำบันทึกและเสนอ
ควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน  เพื่อพิจำรณำต่อไป 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง  หำกค ำร้องทุกข์เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยยุ่งยำกซับซ้อน   
ให้เจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์จัดท ำบันทึกและเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ 
ตำมล ำดับชั้นก่อนน ำเรียนผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยเพ่ือพิจำรณำต่อไป” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  ๑๔  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

นัฑ  ผำสขุ 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
การประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ  
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ที่อยู่ในวงงานของวุฒิสภา  เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  กฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เลขาธิการวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการ
การประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ  

คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ที่อยู่ในวงงานของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

“การประชุมลับ”  หมายความว่า  การประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ  และให้หมายความรวมถึงการหาข้อยุติ  ข้อพิจารณา  ความเห็น  การอภิปราย  
การบรรยาย  การบรรยายสรุป  และเหตุการณ์ที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นด้วย 

“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว  ข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือ 
สิ่งใด ๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่า
จะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  แผนภูมิ  ภาพเขียน  ภาพวาด  
ภาพถ่าย  จานบันทึก  แถบบันทึก  ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏหรือสื่อความหมายได้  รวมถึงสําเนาสิ่งของดังกล่าวด้วย 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ
หรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน 

“ข้อมูลข่าวสารลับ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่มีคําสั่งไม่ให้เปิดเผย  และอยู่ใน 
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ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือที่เก่ียวกับเอกชนซึ่งมีการกําหนดให้มีชั้นความลับเป็น  ชั้นลับ  ชั้นลับมาก  หรือชั้นลับที่สุด  
ตามระเบียบนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและประโยชน์แห่งรัฐ
ประกอบกัน   

“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสาร  การรหัส  ประมวลลับ  
และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ 

“ประโยชน์แห่งรัฐ”  หมายความว่า  การดําเนินงานของรัฐที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความม่ันคงของรัฐที่เก่ียวกับการเมืองภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ  การป้องกันประเทศ  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การพลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม” 

“การรหัส”  หมายความว่า  การใช้ประมวลลับ  หรือรหัสแทนข้อความ  หรือการส่งข่าวสาร 
ที่เป็นความลับ 

“ประมวลลับ”  หมายความว่า  การนําตัวอักษร  ตัวเลข  คําพูด  สัญญาณ  สัญลักษณ์ 
มาใช้แทนความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้  เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 

“การปรับชั้นความลับ”  หมายความว่า  การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ  
และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย 

“เข้าถึง”  หมายความว่า  การที่บุคคลมีหน้าที่และอํานาจ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ให้ได้ทราบ  ครอบครอง  ดําเนินการ  หรือเก็บรักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  รวมทั้งการที่ได้ 
รับอนุญาตให้อยู่่ในที่ซึ่งน่าจะได้ทราบเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการนั้นด้วย 

“ร่ัวไหล”  หมายความว่า  สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้ถูกครอบครองหรือได้ทราบ 
โดยบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่และอํานาจ 

“เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการควบคุม  กํากับดูแล  ตลอดจนให้คําปรึกษา
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“องค์การรักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า   
(๑) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายพลเรือน   
(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  

เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร   
(๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายตํารวจ 
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“บริเวณสภา”  หมายความว่า  อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตครอบครองของวุฒิสภา  รวมทั้ง
อาคารที่ทําการต่าง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ตลอดจนสถานที่อื่นที่กําหนดให้เป็นสถานที่
ประชุมและบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา 

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกวุฒิสภา 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการวุฒิสภา 
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์และ

วิธีการ  รวมทั้งการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้เลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ 

ได้ตามที่เหน็สมควร 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมลับและรักษาข้อมูลข่าวสารลับในสํานักงาน
และอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจําเป็น  ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจได้ตามกฎหมาย 

ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย  การให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารลับหรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ใดต้องกระทําโดยระมัดระวัง  ในกรณีจําเป็นให้กําหนด
เง่ือนไขในการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณี  โดยคํานึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ บุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับหรือสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการในชั้นความลับใด  
ต้องเป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายความไว้วางใจหรือได้รับอนุญาตจากประธานในการประชุม  
และให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับหรือสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้เฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมายหรือ
อนุญาตเท่านั้น 

ข้อ ๗ การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับหรือสิ่งที่เป็น 
ความลับของทางราชการ  ให้ยึดถือหลักการจํากัดให้ทราบเท่าที่จําเป็น  เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี  ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับคําสั่งหรือไม่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้อง
อ้างตําแหน่งหรืออิทธิพลใดเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับหรือสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

ข้อ ๘ ในการประชุมใดถ้าที่ประชุมมีมติ กําหนดให้ เป็นการประชุมลับหรือกําหนด 
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับไว้เช่นใด  ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการไปตามนั้น  และให้เลขาธิการ
ดําเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ชั้นความลับของข้อ มูลข่ าวสารลับหรือสิ่ งที่ เ ป็นความลับของทางราชการ   
แบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น  คือ 
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(๑)  ลับที่สุด  (TOP  SECRET)  หมายความถึง  ข้อมูลข่าวสารลับ  หรือความลับที่มีความสําคัญ
ที่สุดเก่ียวกับบุคคล  ข้อมูลข่าวสาร  วัตถุ  สถานที่  และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งหากเปิดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  หรือความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่
ได้ทราบ  จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงหรือประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

(๒)  ลับมาก  (SECRET)  หมายความถึง  ข้อมูลข่าวสารลับ  หรือความลับที่มีความสําคัญมาก
เก่ียวกับบุคคล  ข้อมูลข่าวสาร  วัตถุ  สถานที่  และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน  หรือความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที ่
ได้ทราบ  จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงหรือประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

(๓)  ลับ  (CONFIDENTIAL)  หมายความถึง  ข้อมูลข่าวสารลับ  หรือความลับที่มีความสําคัญ
เก่ียวกับบุคคล  ข้อมูลข่าวสาร  วัตถุ  สถานที่  และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน  หรือความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู ้ไม่มีหน้าที่ 
ได้ทราบ  จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงหรือประโยชน์แห่งรัฐ 

หมวด  ๒ 
การประชุมลับ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่ มีการประชุมลับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา  และกฎหมาย  ให้สํานักงานดําเนินการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูล
ข่าวสารลับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๑ ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะเสนอต่อที่ประชุมซึ่งเป็น 
การประชุมโดยเปิดเผย  ให้สํานักงาน  หรือฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เป็นผู้ส่งเพื่อขอให้ดําเนินการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนนําเสนอต่อ
ที่ประชุม 

หากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่อาจยกเลิกชั้นความลับตามวรรคหนึ่งได้ให้สํานักงาน  หรือ
ฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นผู้ส่งเพื่อขอให้ดําเนินการจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวต่อที่ประชุมให้ครบตามจํานวนสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม  แล้วแต่กรณี  
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นของการที่ไม่อาจยกเลิกชั้นความลับนั้น 

เม่ือสํานักงาน  หรือฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  ได้รับข้อมูลข่าวสารลับครบตามจํานวนแล้ว  
ให้จัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นผู้ส่ง  และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ดังกล่าว 

ข้อ  ๑๒ เม่ือได้มีการบรรจุเร่ืองที่มีข้อมูลข่าวสารลับเข้าระเบียบวาระการประชุม  ให้สํานักงาน  
หรือฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  จัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู้เข้าร่วม
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ประชุมโดยไม่ต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวไปด้วย  และให้แจกข้อมูลข่าวสารลับนั้นในที่ประชุม 
เม่ือถึงวาระการพิจารณา 

ในกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารลับซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมศึกษาเป็นการล่วงหน้า  ให้สํานักงาน  หรือ
ฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  จัดหาสถานที่ซึ่งอยู่ในบริเวณสภาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมารับข้อมูล
ข่าวสารลับดังกล่าว  พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นให้ดําเนินการจัดส่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  ข้อมูลข่าวสารลบั  ส่วนที่  ๖  การส่งและการรับ 

ข้อ  ๑๓ ในการประชุมลับ  ให้สํานักงาน  หรือฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบผู้ที่ 
จะอยู่ในที่ประชุมหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้  ก็แต่เฉพาะสมาชิก  รัฐมนตรี  และผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากประธานในการประชุม  แล้วแต่กรณี  และตรวจสอบมิให้มีการใช้เคร่ืองบันทึกเสียง  
เคร่ืองบันทึกภาพ  เคร่ืองมือสื่อสาร  อุปกรณ์อื่นใด  หรือกระทําการใด ๆ  ที่ทําให้ข้อมูลข่าวสารในการ
ประชุมลับออกไปสู่บุคคลภายนอก  ยกเว้นการบันทึกของสํานักงาน   

ในการประชุมลับตามวรรคหน่ึง  หากที่ประชุมมีมติให้สํานักงาน  หรือฝ่ายเลขานุการ   
แล้วแต่กรณี  จัดเก็บเคร่ืองมือสื่อสารหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อมิให้ความลับของที่ประชุมร่ัวไหลออกไปสู่
บุคคลภายนอก  ก็ให้ดําเนินการไปตามนั้น 

ข้อ  ๑๔ ในการประชุมลับซึ่งต้องแจกเอกสารลับในที่ประชุม  ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารลับ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งให้ผู้รับเอกสารลับลงลายมือชื่อ  และหมายเลขประจําตัว  (ถ้ามี)   
ในใบรับเอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทําขึ้น  และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมมิให้มีการนําเอกสารลับออกนอกห้องประชุม 

ภายหลังจากการประชุมตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง  ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารลับคืนในทันที  
พร้อมทั้งให้ผู้ส่งคืนเอกสารลับและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการรับคืนเอกสารลับดังกล่าว  
และให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนเอกสารลับให้แก่เจ้าของเร่ืองเพื่อดําเนินการทําลายเอกสารลับตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

ในกรณีที่ได้รับคืนเอกสารลับไม่ครบตามจํานวนที่แจกตามวรรคหน่ึง  ให้รายงานต่อประธาน
วุฒิสภา  หรือประธานในการประชุม  แล้วแต่กรณี  ทราบจํานวนเอกสารลับที่เจ้าหน้าที่ได้รับและไม่ได้รับคืน  
และรายชื่อผู้ที่ครอบครองเอกสารลับดังกล่าว  เม่ือประธานวุฒิสภา  หรือประธานในการประชุม   
แล้วแต่กรณี  ได้รับทราบผลการรับคืนเอกสารลับแล้ว  ให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ตามข้อ  ๕๘  แล้วรายงานให้ประธานวุฒิสภา  หรือประธานในการประชุม  แล้วแต่กรณี  ทราบ  และให้
ดําเนินการทําลายเอกสารลับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารลับได้  ให้สํานักงาน  หรือ
ฝ่ายเลขานุการจัดอุปกรณ์  เทคโนโลยี  หรือสิ่งอื่นใด  รวมถึงผู้ช่วยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
สามารถเข้าถึงเอกสารลับได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมมิให้มีการทําสําเนาหรือส่งต่อเอกสารลับดังกล่าว
ไปยังบุคคลภายนอก  และให้นําความในวรรคหน่ึง  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ  ๑๕ ในการประชุมใดที่มีความจําเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลข่าวสารลับ  หรือข้อมูลข่าวสารลับ 
ที่ได้ยกเลิกชั้นความลับสําหรับใช้ในการประชุมเร่ืองนั้นตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้สํานักงาน  หรือ 
ฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  ควบคุมมิให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว 

ข้อ  ๑๖ หากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๑๑  แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าต้องการให้สํานักงานคืนข้อมูลข่าวสารลับเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมที่ได้มีการใช้ข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น  ให้สํานักงานคืนข้อมูลข่าวสารลับแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นผู้ส่ง  เว้นแต่
ประธานวุฒิสภา  หรือประธานในการประชุม  แล้วแต่กรณี  จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   

ข้อ  ๑๗ ในการลงคะแนนลับให้สํานักงานจัดทําสรุปผลลงคะแนนลับเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
เว้นแต่ในกรณีเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ทําลายบัตรนั้น 
ภายหลังจากการประกาศผลการลงคะแนนลับให้ที่ประชุมทราบแล้ว 

ข้อ  ๑๘ การจดรายงานการประชุมลับให้สํานักงานจดบันทึกทุกถ้อยคําหรือข้อความใด ๆ   
ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและบันทึกพฤติการณ์ในห้องประชุมเช่นเดียวกับการประชุม 
โดยเปิดเผย  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติมิให้จดรายงานการประชุมลับทั้งหมด  หรือแต่เพียงบางส่วน 
ก็ให้ดําเนินการตามนั้น  แต่ให้มีการบันทึกพฤติการณ์ไว้ 

การจัดทํารายงานการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง  ให้การถอดข้อความและการจัดพิมพ์   
การส่งรายงานการประชุมลับให้ผู้เก่ียวข้อง  การตรวจหรือแก้ไขรายงานการประชุมลับ  และการทําลายข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับรายงานการประชุมลับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๙ ในการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ  ให้เลขาธิการควบคุม 
การจัดทํารายงานการประชุมลับ  การจัดเก็บต้นฉบับ  และการทําลายสําเนารายงานการประชุมลับ  
รวมถึงการจัดทําและจัดเก็บสรุปผลลงคะแนนลับที่ประธานในการประชุมได้ประกาศมติต่อที่ประชุมแล้ว  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๐ ให้สํานักงานดําเนินการเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการดําเนินการ  รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ประธานวุฒิสภากําหนด  เว้นแต่คณะกรรมาธิการมีมติมิให้เปิดเผย  
และวุฒิสภามีมติเห็นชอบมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานดังกล่าว  ให้บันทึกการประชุมหรือ
รายงานที่วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผยเป็นข้อมูลข่าวสารลับ  และให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ  ๒๑ ข้อมูลข่าวสารลับที่สํานักงานได้จัดให้มีขึ้น  ก่อนครบระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับ  หากสํานักงานมีความประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว   
ให้เลขาธิการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เว้นแต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ได้กําหนดหลักการดําเนินการไว้เป็นการเฉพาะ 
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ข้อ  ๒๒ ให้สํานักงาน  หรือประธานในการประชุม  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้กําหนดพื้นที่ที่มี 
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับและพื้นที่ในระยะที่สามารถฟังการประชุมลับดังกล่าวได้  และจัดให้ 
มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามความจําเป็นและเหมาะสมไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุมลับ   
รวมทั้งกําหนดให้มีบัตรผ่านหรือป้ายแสดงตนสําหรับใช้ควบคุมบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว 

ข้อ  ๒๓ เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่กําหนดให้มีการรักษาความปลอดภัย

ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนวันเปิดประชุมลับและระหว่างการประชุมลับ 
(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความสําคัญมาก  สํานักงานอาจขอความช่วยเหลือจาก

องค์การรักษาความปลอดภัยได้  และภายหลังจากที่องค์การรักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบแล้ว   
ให้ส่งมอบความรับผิดชอบในพื้นที่นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับหรือผู้แทนของสํานักงาน 

การปฏิบัติต่อสิ่งที่ เป็นความลับของทางราชการ  การควบคุมดูแลการประชุมลับ  และ 
การทําลายข้อมูลข่าวสารลับที่ ไ ม่ใช้แล้ว  ให้อ ยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษา 
ความปลอดภัยในการประชุมลับและนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

ข้อ  ๒๔ ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อกับผู้เข้าประชุมในการประชุมลับ  เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ 
ต้องดําเนินการตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย  
พื้นที่ควบคุม  หรือพื้นที่หวงห้าม  และจัดให้มีบัตรผ่านหรือป้ายแสดงตนสําหรับใช้ควบคุมบุคคลดังกล่าว 

ข้อ  ๒๕ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการแถลงข่าวเก่ียวกับการประชุมลับ  ให้สํานักงานหรือ
ฝ่ายเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสถานที่ที่ใช้แถลงข่าวขึ้นโดยเฉพาะ  และควรอยู่นอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ 

(๒) นําเสนอให้ที่ประชุมลับพิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายผู้แถลงข่าว  หัวข้อที่จะนําแถลง  
และข้อมูลขา่วสารที่จะเผยแพร่ 

(๓) ควบคุมให้การแถลงข่าวหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และผู้เข้ารับฟังเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

ข้อ  ๒๖ ในกรณีที่มีการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเร่ืองที่เป็นความลับ  นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุป  โดยถือตามชั้นความลับที่สูงสดุ
ในข้อมูลข่าวสาร  หรือสิ่งที่ใช้ประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๒) กําหนดให้ผู้เข้ารับฟังทุกคนต้องได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของการบรรยาย
หรือการบรรยายสรุปนั้น 
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(๓) เม่ือเร่ิมและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป  ผู้บรรยายต้องแจ้งให้ผู้เข้ารับฟัง
รับทราบชั้นความลับของการบรรยาย  และเน้นยํ้าให้ดําเนินการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งที่ได้รับฟัง 
จากการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

หมวด  ๓ 
ข้อมูลข่าวสารลับ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การกําหนดชั้นความลับ 

 
 

ข้อ  ๒๗ ให้เลขาธิการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและ 
เพราะเหตุใด  ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจําเป็น  เฉพาะกรณีที่สามารถมอบอํานาจ 
ได้ตามกฎหมาย 

ขอ้  ๒๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
เป็นการชั่วคราวได้และให้รีบเสนอต่อผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับเพื่อสั่งการเกี่ยวกับการกําหนด 
ชั้นความลับต่อไปทันที 

การกําหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเร่ืองเดียวกันให้กําหนด
ชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น 

ในกรณีที่กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับต่ํา  แต่จําเป็นต้องอ้างอิงข้อความจาก
ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า  ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่อ้างถึงนั้นว่าจะไม่ทําให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ชั้นความลับสูงกว่าร่ัวไหล 

ข้อ  ๒๙ การกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด  ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ความสําคัญของเนื้อหา 
(๒) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
(๓) วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ 
(๔) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
(๕) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
(๖) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ 
ข้อ  ๓๐ เคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่า 

ตัวอักษรธรรมดา  โดยใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน 
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ข้อ  ๓๑ การแสดงชั้นความลับให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบน

และด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น  ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าและปกหลังด้วย 
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิ  ภาพเขียน  ภาพวาด  ภาพถ่าย  

และสําเนาสิ่งของดังกล่าวนั้น  ให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ  (๑)  ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือ 
พับได้ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย   

(๓) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก  แถบบันทึก  ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภทหรือ 
สิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ  ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและ 
ปลายม้วนฟิล์มหรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ  ถ้าไม่สามารถ
แสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้  ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อซึ่งมีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับนั้น 

ข้อ  ๓๒ การปรับชั้นความลับ  ต้องกระทําโดยผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง  ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักงานด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นควรให้ทําการปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับใด 
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทําการปรับชั้นความลับและแจ้งให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับการแจกจ่ายทราบเพื่อให้
มีการแก้ไขชั้นความลับโดยทั่วกัน 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับได้เม่ือพิจารณาเห็นว่าการกําหนด 
ชั้นความลับนั้นไม่เหมาะสม  แต่ต้องแจ้งให้ผู้กําหนดชั้นความลับเดิมทราบ 

ถ้าสามารถกําหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับล่วงหน้าได้  ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิม
แสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปกหน้าหรือหน้าแรกของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับโดยแสดงไว้
ใกล้กับเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิมเพื่อให้ทราบว่าเม่ือถึงกําหนดเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้านั้นจะปรับ
ชั้นความลับได้โดยไม่ต้องยืนยันให้ทราบอีก 

การแก้ไขชั้นความลับ  ให้ขีดฆ่าเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดงเคร่ืองหมาย 
ชั้นความลับที่กําหนดใหม่  (ถ้ามี)  ไว้ใกล้กับเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
และให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย  ในกรณีที่เห็นสมควร  
เลขาธิการจะกําหนดให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของเอกสารหรือที่แสดงชั้นความลับ 
ตามข้อ  ๓๑  (๓)  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 
 

ข้อ  ๓๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารลับขึ้นภายในสํานักงาน  เรียกว่า  “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”  และจะแต่งตั้งผู้ช่วย 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมีหน้าที่และอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๓๔ ให้สํานักงานจัดให้มีทะเบียนความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ตามระดับความไว้วางใจ 
ที่แต่ละคนได้รับอนุมัติ  และต้องแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจให้ตรงตามใบรับรองความไว้วางใจ   
ตามตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมีพฤติการณ์ที่สงสัยว่าบุคคลนั้น
จะไม่เหมาะสมกับความไว้วางใจที่ได้รับอยู่  จะต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลน้ันใหม่และ
แก้ไขทะเบียนความไว้วางใจทันที 

แบบทะเบียนความไว้วางใจ  และแบบใบรับรองความไว้วางใจ  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ  ๓๕ ในกรณีที่สํานักงานจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับ

ของทางราชการ  บุคคลนั้นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  และให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกล่าวลงในทะเบียนความไว้วางใจ 

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไว้วางใจให้เป็นหลักฐาน  เม่ือต้องส่งบุคคลไปประชุมหรือ 
เข้าร่วมในกิจการอื่นใดที่ เ ก่ียวกับสิ่ งที่ เ ป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด  หรือลับมาก 
นอกหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ  ๓๖ ในกรณีที่บุคคลใดจะพ้นจากภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานคัดชื่อออกจากทะเบียนความไว้วางใจ 
(๒) ให้บุคคลนั้นคืนข้อมูลข่าวสารกับหลักฐานต่าง ๆ  ให้กับเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
(๓) ให้เลขาธิการ  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย   

ชี้แจงให้บุคคลนั้นได้ทราบถึงความเสียหายต่อความม่ันคงและประโยชน์แห่งรัฐในการเปิดเผยความลับ
ของทางราชการ  และให้บุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพ้นจากภารกิจหรือ
ตําแหน่งหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ข้อ  ๓๗ บุคคลที่พ้นจากภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่ไปแล้ว  เม่ือกลับเข้าทํางานในภารกิจ 
หรือตําแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  ต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
นั้นใหม่ตามระเบียบนี้ 
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ข้อ  ๓๘ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 
(๒) เก็บรักษาแบบเอกสารต่าง ๆ  ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้  และบรรดาข้อมูล

ข่าวสารลับที่อยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย 
(๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล

ข่าวสารลับของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ติดต่อเก่ียวข้องกันเป็นประจํา 
(๔) ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้เพื่อกําหนด

ตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 
ข้อ  ๓๙ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ประกอบด้วย  ทะเบียนรับ  ทะเบียนส่ง  และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับแยกต่างหากจากทะเบียน
งานสารบรรณตามปกติของสาํนักงาน 

ทะเบียนรับ  ใช้สําหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่สํานักงานได้รับไว้ 
ทะเบียนส่ง  ใช้สําหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอกบริเวณสํานักงาน 
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  ใช้สําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 

ที่สํานักงานจัดทําขึ้นใช้งานหรือได้ส่งออกหรือได้รับมา  รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ  เก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น 

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
แบบทะเบียนรับ  ทะเบียนส่งและทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ

กําหนด 
ข้อ  ๔๐ ในกรณีที่เห็นสมควร  เลขาธิการจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับขึ้น 

ในหน่วยงานภายในสํานักงานด้วยก็ได้  และให้นําความในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดทํา 

 
 

ข้อ  ๔๑ การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับในทุกขั้นตอน  ให้เลขาธิการกําหนด
จํานวนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพียงเท่าที่จําเป็นต่อภารกิจ  และจํากัดให้ทราบเท่าที่จําเป็นเท่านั้น 
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ข้อ  ๔๒ ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชื่อสํานักงาน  เลขที่ชุดของจํานวนชุด
ทั้งหมด  และเลขที่หน้าของจํานวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ  ทั้งนี้  จะแสดงชื่อ
หน่วยงานภายในสํานักงานไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้หน่วยงาน
ภายในสํานักงานเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการจัดทําเอกสารที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันและรักษาความลับมิให้ร่ัวไหลแทนก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก  แถบบันทึก  ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภทหรือสิ่งบันทึก 
ที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ  ให้แสดงชื่อสํานักงานและเลขที่ชุดของ 
จํานวนชุดทั้งหมดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อของข้อมูลข่าวสารลับนั้น  ทั้งนี้  จะแสดงชื่อหน่วยงานภายใน 
สํานักงานไว้ด้วยก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การสําเนาและการแปล 

 
 

ข้อ  ๔๓ การสําเนา  การแปลเอกสาร  การเข้ารหัส  หรือการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับ 
ต้องบันทึกจํานวนชุด  ชื่อ  ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการ  ชื่อหน่วยงาน  และวันที่ได้ดําเนินการ 
ไว้เป็นหลักฐานด้วย  ทั้งนี้  การบันทึกดังกล่าวจะจัดทําโดยใช้รหัสลับก็ได้   

ในการจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารลับให้ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานจัดทําสําเนาเท่านั้นที่จะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้  และให้มีหน้าที่ควบคุมมิให้บุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่เก่ียวข้องเข้าในพื้นที่ที่กําหนดและเข้าถึงสําเนาข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว  
และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันได้  ให้ฝ่ายเลขานุการ
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับและข้อมูลข่าวสารลับฉบับสําเนาที่จัดทําเสร็จแล้วไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อดําเนินการ
ต่อในวันถัดไป 

ส่วนที่  ๕ 
การโอน 

 
 

ข้อ  ๔๔ การโอนข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงาน  หรือการโอนภายในสํานักงาน   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ไว้เป็นหลักฐาน  และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจดแจ้งการโอนดังกล่าวไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับด้วย 
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ส่วนที่  ๖ 
การส่งและการรับ 

 
 

ข้อ  ๔๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในสํานักงานทุกชั้นความลับต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ
ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ  ทั้งนี้  แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ข้อ  ๔๖ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณของสํานักงาน  ต้องบรรจุซองหรือภาชนะ 
ทึบแสงสองชั้นอย่างม่ันคง 

บนซองหรือภาชนะชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนําส่ง  ชื่อหรือตําแหน่งผู้ รับ  และ
หน่วยงานผู้ส่ง  พร้อมทั้งทําเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

บนซองหรือภาชนะชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน 
แต่ไม่ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับใด ๆ 

ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเร่ืองไว้ในใบตอบรับ  แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง  วัน  เดือน  ปี  
จํานวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว  และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืน
หรือยกเลิกชั้นความลับหรือทําลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว 

แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ  ๔๗ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณของสํานักงานภายในประเทศโดยเจ้าหน้าที่

นําสาร  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจอนุญาตให้กระทําได้  และให้นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับลงทะเบียนก่อนส่งออก  ทั้งนี้  การส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวจะจัดให้มีผู้อารักขา 
การนําสารด้วยก็ได้ 

ข้อ  ๔๘ เจ้าหน้าที่นําสารและผู้อารักขาการนําสาร  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับตลอดเวลาที่นําออกนอกบริเวณสํานักงานและ

เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย 
(๒) จัดส่งข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  ถ้านายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

หรือผู้ปฏิบัติการแทนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับนั้นแก่ผู้รับตามจ่าหน้า   
ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้นําข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หน่วยงาน
ของตน  และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  หรือ 
ในกรณีที่สถานที่นําส่งอยู่ห่างจากสํานักงานและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวกันได้   
ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้รับตามจ่าหน้า  
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นําสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้อารักขาการนําสารปฏิบัติหน้าที่แทน
และให้รายงานนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  ๔๙ การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ  จะส่งทางโทรคมนาคม  
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการก่อน  ทั้งนี้  
กรณีการส่งทางโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์การรักษาความปลอดภัย 

ข้อ  ๕๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ 
ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

ข้อ  ๕๑ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้นําส่ง  
หรือจัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานที่เป็นผู้ส่ง  และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะดําเนินการ
อย่างอื่น 

ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้  ให้ผู้รับนําข้อมูล
ข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ  ๕๒ ในกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารลับที่เก่ียวกับภารกิจของสํานักงานส่งถึงผู้รับตามจ่าหน้า   
ให้ผู้ รับตามจ่าหน้าดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเพื่อให้ลงทะเบียนไว้ในทะเบียน 
ข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า 

ส่วนที่  ๗ 
การเก็บรักษา 

 
 

ข้อ  ๕๓ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ  ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามคําแนะนําของ
องค์การรักษาความปลอดภัย  โดยอย่างน้อยให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารลับที่มีสภาพเป็นเอกสาร  หรือคล้ายเอกสาร  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ครอบครอง 
หรือควบคุมดูแล  เก็บข้อมูลข่าวสารลับเหล่านั้นไว้ในแฟ้มข้อมูลข่าวสารลับ  และให้เก็บแฟ้มข้อมูลข่าวสารลับ
ไว้ในตู้เก็บข้อมูลข่าวสารลับ  ทั้งนี้  แฟ้มข้อมูลข่าวสารลับควรแยกเป็นเฉพาะเรื่อง 

(๒) ตู้เก็บข้อมูลข่าวสารลับควรเป็นตู้เหล็ก  และปิดล็อกด้วยกุญแจที่ม่ันคง 
(๓) ลง  วัน  เดือน  ปี  เวลาเปิด - ปิด  ตู้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ  และลายมือชื่อผู้เปิด - ปิด  

ทุกคร้ัง   
(๔) ตู้เก็บข้อมูลข่าวสารลับต้องเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ

สถานที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม 
(๕) ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับดูแลเก็บลูกกุญแจรวม  โดยผู้รับผิดชอบตู้ข้อมูลข่าวสารลับ

ควรนํากุญแจตู้ที่ตนรับผิดชอบทั้งหมดมาเก็บไว้ในที่เก็บลูกกุญแจรวมหลังเสร็จภารกิจประจําวัน 
(๖) ห้ามเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้บนโต๊ะทํางาน  หรือในลิ้นชักโต๊ะทํางาน  หรือที่อื่น  ซึ่งอาจ 

จะเป็นการเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย  เว้นแต่เป็นการเก็บชั่วคราวในระหว่างการปฏิบัติงาน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๗) การเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนต้องมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลด้วยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน  และเนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารลับจะต้องดําเนินการเข้ารหัส 

ส่วนที่  ๘ 
การยืม 

 
 

ข้อ  ๕๔ การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณา 
ด้วยว่าผู้ยืมมีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้หรือไม่ 

ถ้าเร่ืองที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเร่ืองที่หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานเจ้าของเร่ืองการให้ยืม 
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน  เว้นแต่ผู้ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นเอง 

ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทําบันทึกการยืมพร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ส่วนที่  ๙ 
การทําลาย 

 
 

ข้อ  ๕๕ ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการร่ัวไหลอันจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  เลขาธิการจะพิจารณาส่ังทําลายข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได้  
หากพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทําลาย 

เลขาธิการจะสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงได้ต่อเม่ือได้ส่งข้อมูล
ข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา  หรือเป็นการทําลาย
สําเนาข้อมูลข่าวสารลับ 

ในการสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคสอง  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการทําลาย
ข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ  และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย
เป็นผู้กํากับในการทําลาย   

ข้อ  ๕๖ การทําลายข้อมูลข่าวสารลับ  ให้ใช้วิธีการเผาแล้วขย้ีขี้เถ้าให้เป็นผง  หรือด้วยวิธีการ
อื่นใด  จนไม่สามารถทราบความลับนั้นได้  และเม่ือคณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๕๕  
วรรคสาม  ได้ทําลายข้อมูลข่าวสารลับเสร็จแล้ว  ให้จดแจ้งการทําลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
และจัดทําใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับด้วย  ใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ 
ให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และให้คณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับรายงาน 
ผลการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ  พร้อมแนบเอกสารใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับต่อเลขาธิการ 

้หนา   ๑๕
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แบบใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ส่วนที่  ๑๐ 
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน  กรณีสูญหายหรือร่ัวไหล 

 
 

ข้อ  ๕๗ ให้สํานักงานจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน  โดยมีแผนการเคลื่อนย้าย   
แผนการพิทักษ์รักษา  และแผนการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ  เพื่อนํามาปฏิบัติเป็นลําดับชั้นตามความรุนแรง
ของสถานการณ์ 

ข้อ  ๕๘ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายหรือร่ัวไหล  ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงาน
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องให้เลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป  และให้นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายหรือร่ัวไหลไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

ในการดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  เลขาธิการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การเปิดเผย 

 
 

ข้อ  ๕๙ ในกรณีที่เลขาธิการมีคําสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดโดยมีข้อจํากัดหรือเง่ือนไข
เช่นใด  ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขที่กําหนด 

ข้อ  ๖๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับไว้ให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้  เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่า 
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการกําหนดชั้นความลับไว้แล้ว 

ข้อ  ๖๑ ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารลับของวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ  
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ที่อยู่ในวงงานของวุฒิสภา  ให้เลขาธิการ
เสนอเรื่องต่อประธานวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  หรือคณะกรรมการดังกล่าว  ซึ่งอายุยังไม่สิ้นสุดลง  
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหน่ึง  ซึ่งอายุของวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  
คณะอนุกรรมาธิการ  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ที่อยู่ในวงงานของ
วุฒิสภาสิ้นสุดลงแล้ว  หรือย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงาน  ให้เลขาธิการพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

้หนา   ๑๖
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๖๒ ให้บรรดาข้อมูลข่าวสารลับ  และสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามชั้นความลับ 
ที่มีอยู่ก่อน  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของสํานักงานเป็นข้อมูลข่าวสารลับ  และสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ  ๖๓ ให้แบบเอกสารต่าง ๆ  ซึ่งกําหนดขึ้นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นแบบเอกสารตามระเบียบนี้  
จนกว่าจะมีการกําหนดแบบเอกสารขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้ 

ข้อ  ๖๔ ให้เจ้าหน้าที่นําสารและผู้อารักขาการนําสารที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นเจ้าหน้าที่นําสารและผู้อารักขาการนําสารตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 

นัฑ  ผาสุข 
เลขาธิการวุฒิสภา 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ระเบียบสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยการจัดการเร่ืองร้องเรียนการให้บริการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๕  ได้กําหนดให้
การบริหารราชการต้องเป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นํา
หลักการดังกล่าวมาใช้  โดยกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้นประกอบกับ
กรอบการประเมินได้กําหนดวัดผลสําเร็จในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การจัดทําแผนและการดําเนินการ
ตามแผนการสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงทําให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรจําเป็นต้องมีระบบการดําเนินการที่ชดัเจนและโปร่งใสด้วย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.๒๕๕๔  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการให้บริการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  คําว่า 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส่วนราชการภายในของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
“ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์”  หมายความว่า  กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเร่ืองราวร้องทุกข์  

สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  โดยให้เป็นหน่วยงานกลางจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
“เร่ืองร้องเรียน”  หมายความว่า  เร่ืองร้องเรียนซึ่งเกิดจากการได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  

หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

“ผู้ร้องเรียน”  หมายความว่า  ผู้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ร้องเรียนให้กระทําการแทน  โดยต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน
แนบมาด้วย 

ข้อ ๔ การย่ืนเร่ืองร้องเรียนให้กระทําได้ผ่านช่องทาง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) Call  Center  หมายเลข  ๑๗๔๓ 
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(๓) โทรศัพท์ 
(๔) ไปรษณีย์ 
(๕) เ ว็ บ เพจ ศูน ย์ รับ เ ร่ื อ งราว ร้องทุ กข์   สํ านั ก งาน เลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร  

(http://www.parliament.go.th/help) 
(๖) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail : help@parliament.go.th) 
(๗) หน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๘) ช่องทางอื่น ๆ 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว  หากเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมิใช่เร่ืองร้องเรียนตามระเบียบนี้  

ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเก่ียวกับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์หรือร้องเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๖ กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนการให้บริการที่อยู่ในอํานาจหน่วยงานที่รับเร่ืองให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 
(๒) เม่ือหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนได้พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ให้รายงาน

ผลการดําเนินการต่อเลขาธิการทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่พิจารณาและดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว 

(๓) เม่ือเลขาธิการทราบแล้ว  ให้หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน 
สามวันทําการนับแต่วันที่เลขาธิการทราบ  และรายงานผลการดําเนินการไปยังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

ข้อ ๗ กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนการให้บริการที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับเร่ือง  
ให้ดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ภายใน 
สามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน   

(๒) ให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ส่งเร่ืองร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในสามวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน 

(๓) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม  (๒)  ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน

จากศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 (ข) รายงานผลการดําเนินการไปยังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ภายในสามวันทําการนับแต่

วันที่พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 
(๔) ให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์รายงานเลขาธิการทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ

เร่ืองร้องเรียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม  (๒)  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่เลขาธิการทราบ 
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ข้อ ๘ เร่ืองร้องเรียนเรื่องใดที่ไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
ในข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องแสดงเหตุผลที่ทําให้การดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  และต้อง
แจ้งระยะเวลาที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จด้วย   

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สายทิพย์  เชาวลิตถวิล 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



ประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เรื่อง  ขอ้มูลขา่วสารที่ไม่ต้องเปดิเผยตามมาตรา  15   

แห่งพระราชบญัญตัิข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  4  บัญญัติให้ส่วนราชการ  
สังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  2554  มาตรา  6  (2)  จึงต้องจัดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน 
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  
ดังนั้น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  2554  จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่  580/2550  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2550  
เรื่อง  รายชื่อข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไม่ต้องเปิดเผย  และก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร   
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดังต่อไปนี้  เป็นข้อมูลข่าวสาร  
ที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540   

ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างสถานที่ท าการของรัฐสภา   
ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  

ของราชการ  พ.ศ.  2540  เว้นแต่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือยินยอมไว้ล่วงหน้าหรือในขณะที่มีการขอให้เปิดเผย  
หรือเป็นการเปิดเผยส าหรับกรณีตามมาตรา  24  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  2540   

ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจของสภา  ดังนี้ 
(1) รายงานการประชุมหรอืบนัทึกการประชุมที่ยังมิได้รบัรองความถกูตอ้ง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผย

แก่สมาชิกสภา  กรรมาธิการ  รัฐมนตรีผู้อภิปราย  บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการอภิปราย  
ของสมาชิกสภา  กรรมาธิการ  หรือรัฐมนตรี  ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่สภาพิจารณา  ส่วนราชการภายในของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สภาพิจารณา  
หรือสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือขอศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สภาพิจารณา  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  การเปิดเผยตามข้อยกเว้นดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประทับตรายางหรือกระท าด้วยวิธีอื่นใดให้ปรากฏ
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการน ารายงาน  
การประชุมหรือบันทึกการประชุมที่ยังมิได้รับรองความถูกต้องไปใช้ตามเจตนาของผู้ขอไว้ในรายงาน  
การประชุมหรือบันทึกการประชุมทุกหน้าด้วย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(2) รายงานการประชุมลับ 
(3) การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ  
(4) ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
(5) ญัตติที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  
(6) กระทู้ถามที่ประธานสภายังมิได้วินิจฉัย   
(7) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโดยลับของสภา 
(8) ภาพ  เสียง  ภาพและเสียง  บันทึกการประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมโดยเปิดเผย 

และมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยโุทรทัศน์  ตามข้อบังคับการประชุมของสภา 
ข้อ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจของคณะกรรมาธิการ   หรือ   

คณะอนุกรรมาธิการ  ดังนี้ 
(1) รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา   

ของคณะกรรมาธิการที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  หรือของคณะอนุกรรมาธิการที่ยังมิได้รายงาน  
ต่อคณะกรรมาธิการ   

(2) บันทึกการประชุม  รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงาน
การศึกษา  ของคณะกรรมาธิการที่สภามีมติมิให้เปิดเผยโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   

(3) บันทึกการประชุม  รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงาน
การศึกษา  ของคณะกรรมาธิการที่กระท าเป็นการลับและสภามีมติมิให้เปิดเผยโดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(4) บันทึกการประชุมที่ยังมิไดร้ับรองความถูกต้อง  เว้นแต่คณะกรรมาธิการ  หรือคณะอนุกรรมาธิการ
มีมติให้เปิดเผย 

(5) รายงานการประชุม  เว้นแต่เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาให้เปิดเผยโดยเห็นว่าเป็นการ
เปิดเผยแก่สมาชิกสภา  กรรมาธิการ  อนุกรรมาธิการ  ผู้อภิปราย  บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจาก
การอภิปรายของสมาชิกสภา  กรรมาธิการ  หรืออนุกรรมาธิการ  ส่วนราชการภายในของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะกรรมาธิการหรือ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา  หรือสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือขอศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการหรือ  คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณา  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  การเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่
ปกปิดข้อความที่เห็นว่าอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล  และให้ประทับตรายางหรือกระท าด้วย
วิธีอื่นใดให้ปรากฏข้อความจ ากัดความรับผิดชอบของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในความเสียหาย  
ที่อาจเกิดขึ้นจากการน ารายงานการประชุมไปใช้ตามเจตนาของผู้ขอไว้ในรายงานการประชุมทุกหน้าด้วย 

(6) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการสรรหา  หรือ

คณะกรรมการอื่น  ในการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

ดังนี้ 

(1) รายงานของคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการอื่นในการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ยังมิได้เสนอต่อสภา 

(2) บันทึกการประชุม  เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการอื่นมีมติให้เปิดเผย 

(3) บนัทึกการประชุมลับ 

(4) รายงานการประชุม   

(5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ 

ข้อ 6 รายงานการด าเนินการของหน่วยงานที่กฎหมายก าหนดให้เสนอต่อรัฐสภาซึ่งหน่วยงาน 

ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้น าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ข้อ 7 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมของสมาชิกสภา  

และกรรมาธิการตามมาตรฐานจริยธรรมที่สภาก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

เว้นแต่คณะกรรมการจริยธรรมของสภามีมติให้เปิดเผย 

ข้อ 8 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางจริยธรรมหรือวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  

พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ด าเนินการ  ทั้งนี้  

ในการเปิดเผยตามข้อยกเว้นดังกล่าวให้ปกปิดข้อความที่ไม่เกี่ยวกับผู้ขอหรือที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย

แก่บุคคลอื่นไว้ด้วย 

ข้อ 9 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน 

ข้อ 10 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการที่ประธานสภาอาศัยอ านาจ 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการใด  ๆ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 

การด าเนินการของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการดังกล่าวตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการใด ๆ  ด้วย  ดังนี้ 

(1) รายงานการด าเนินการที่ยังไม่ได้รายงานต่อประธานสภา 

(2) บันทึกการประชุมที่ยังไม่ได้รับรองความถูกต้อง  เว้นแต่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

มีมติให้เปิดเผย 

(3) บันทึกการประชุมลับ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(4) รายงานการประชุม   

(5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ 

ข้อ 11 ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่า   

มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ.  2540 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นัฑ  ผาสขุ 

เลขาธกิารวฒุิสภา 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อบังคับ 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวฒุิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับข้อ  ๑๙๔  ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกวุฒิสภา 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งวุฒิสภาตั้งขึ้นและ 

ให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“ประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“รองประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ  รวมทั้ง 

การประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการ   
ข้อ ๕ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
จริยธรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
จริยธรรมอนัเปน็อุดมการณ ์

 
 

ข้อ ๖ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ข้อ ๘ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเอง

หรือผู้อื่น  หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ ๑๐ ต้องไม่ขอ  ไม่เรียก  ไม่รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดในประการ

ที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อ ๑๑ ต้องไม่รับของขวัญของก านัล  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่เป็นการรับจาก

การให้โดยธรรมจรรยา  และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับให้รับได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
จริยธรรมอนัเปน็ค่านิยมหลกั 

 
 

ข้อ ๑๒ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ ๑๓ ยึดมั่นหลักนิติธรรม  และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ ๑๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม  เป็นอิสระ  เป็นกลาง  และปราศจากอคติ   

โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล  กระแสสังคม  หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยค านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 

ข้อ ๑๕ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม  การพิจารณาวินิจฉัย  รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก  และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๖ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน  ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

ข้อ ๑๗ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือข้อมูลต่อสื่อ
สาธารณะ  หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ  
เสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 

ข้อ ๑๘ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
ข้อ ๑๙ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแล

หรือความรับผิดชอบของตน  เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี  หรือ  
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๐ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี  ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  ผู้มีอิทธิพล  หรือผู้มีความประพฤติ 
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย  อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  จนเป็นเหตุท าให้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 

ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

ส่วนที ่ ๓ 
จริยธรรมทัว่ไป 

 
 

ข้อ ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  
โปร่งใสและตรวจสอบได้  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ  และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

ข้อ ๒๓ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ  ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ  เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 

ข้อ ๒๔ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาค  ถูกต้อง  
โปร่งใส  ปราศจากอคติ  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ข้อ ๒๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ ๒๖ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของราชการ 
ข้อ ๒๗ ปฏิบัติ  ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  

และการด าเนินการอื่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และระบบคุณธรรม  รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๔ 
จริยธรรมอนัเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๒๘ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
รวมทั้งต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด 

ข้อ ๒๙ ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และมติของที่ประชุม 
โดยเคร่งครัด 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓๐ ในการพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓๑ ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของสมาชิก  กรรมาธิการ  และผู้อื่น  
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปราย
หรือแสดงความเห็นในการประชุม   

ข้อ ๓๒ พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและ
กรรมาธิการอื่น  และต้องไม่กระท าการใดอันเป็นการนอกเหนือหน้าที่และอ านาจ 

ข้อ ๓๓ พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

ข้อ ๓๔ พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ให้เกียรติและเคารพ 
ต่อที่ประชุมสภา  และส ารวมกิริยาวาจาในบริเวณรัฐสภา 

ข้อ ๓๕ พึงระวังการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใดของผู้ เชี่ยวชาญ  
ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิก  และผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก  ที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นักวิชาการ  
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดมิให้มีการกระท าใด ๆ  อันเป็นที่เสื่อมเสีย
แก่สมาชิก  กรรมาธิการ  หรือวุฒิสภา 

ข้อ ๓๖ ต้องไม่กระท าการใดหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็น
สมาชิกหรือกรรมาธิการ  หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ให้ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน  แล้วแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  จึงปฏิบัติตามนั้น 

หมวด  ๒ 
การส่งเสริมและควบคุมใหเ้ป็นไปตามจริยธรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิภา 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา”  
ประกอบด้วย  บุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รองประธานวุฒิสภาที่ประธานวุฒิสภามอบหมายจ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะ  ตามข้อ  ๗๘  วรรคสอง   

ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประจ าวุฒิสภาแต่ละคณะมอบหมายเมื่อได้หารือคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ  แล้ว  จ านวนหนึ่งคน   
เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ  และต าแหน่งอื่น
ตามความจ าเป็น 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๓๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๓) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก  บุคคลหรือหน่วยงานใด  

กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ค าวินิจฉัย

เป็นที่สุด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ  รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าวท าการแทน  แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย   
ข้อ ๓๙ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก 
(๔) พ้นจากต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
(๕) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่มอบหมายนั้นพ้นจากต าแหน่ง  หรือ  

มีการยกเลิกการมอบหมาย 
(๖) อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
(๗) วุฒิสภามีมติลงโทษตามข้อ  ๔๓ 

ส่วนที ่ ๒ 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๔๐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นเรื่องร้องเรียน  การรับเรื่องร้องเรียน  การน าเรื่อง  
เข้าสู่การพิจารณา  และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือ
กรรมาธิการใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธกิารวุฒสิภา  หากมีความจ าเปน็
ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อ  
ประธานวุฒิสภาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว  ให้รายงานต่อวุฒิสภา  ในรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ  พร้อมทั้งความเห็นว่าสมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่  อย่างไร  ข้อใด  และควรด าเนินการต่อไปอย่างไร  
เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา  โดยให้เป็นการประชุมลับ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้วุฒิสภามีมติว่ากล่าวตักเตือน  หรือต าหนิ 

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  อันเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่มติของวุฒิสภาตามวรรคสอง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๔๔ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมตามหมวด  ๑  ส่วนที่  ๑  ให้ถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรง 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  จะถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรงหรอืไม ่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรม  เจตนา  ต าแหน่ง  ความส าคัญของต าแหนง่  หน้าที่
ความรับผิดชอบ  อายุ  ประวัติและความประพฤติของผู้นั้น  มูลเหตุจูงใจ  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  และเหตุอื่นอันควร
น ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพต่อมติ
หรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการและวุฒิสภา 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบตามข้อ  ๔๐  ให้น าระเบียบว่าด้วยการยื่นค าร้อง  
การรับค าร้อง  การน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา  และวิธี พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๗ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีการยื่นเรื่องไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓
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