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บับทีแ่ล้ว ได้น�ำเสนอรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย  
หมวด ๗ รฐัสภำ ส่วนที ่๓ วฒุสิภำ ซึง่ในครัง้นี ้จะน�ำเสนอ 

ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง โดยในหมวด ๗ รัฐสภำ  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง นั้น เนื่องจำกมีเนื้อหำสำระ 
ค่อนข้ำงมำก จึงขอน�ำเสนอในตอนแรก ดังนี้ 

๔. ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง ดังนี้
 ๔.๑ ก�ำหนดควำมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย
	 	 ก�าหนดให้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย	 ไม่อยู่ในความ
ผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย	หรือความครอบง�าใด	ๆ	และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม	 
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 ทั้งนี้	 นอกจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้แทนราษฎรโดยทางตรงแล้ว	 
สมาชิกวุฒิสภาก็ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วย	 (มาตรา	
๑๑๔)

  ๔.๒ กำรปฏิญำณตน
		 	 ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค�า	ดังต่อไปนี้

	 	 “ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์
ของประเทศและประชาชน	 ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	ทกุประการ”	(มาตรา	๑๑๕)	

 ๔.๓ ประธำนและรองประธำนสภำ
	 		 ๑)	 ก�าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

แต่ละสภา	 มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา 
คนหนึ่งหรือสองคน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิก 

แห่งสภานัน้	ๆ 	ตามมตขิองสภา	โดยในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง	 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 จะเป็นกรรมการ
บริหารหรือด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกัน
มิได้	(มาตรา	๑๑๖)

	 	 ๒)	 ประธานและรองประธานสภาผู ้แทน
ราษฎรด�ารงต�าแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือ
มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	 ส่วนประธานและรองประธาน
วุฒิสภาด�ารงต�าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา	 เว้นแต่ 
ในระหว่างเวลาตามมาตรา	๑๐๙	วรรคสาม	กล่าวคือ	เมื่ออายุ 
ของวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต�าแหน่งเพื่อ 
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม่	 โดยให้ 
ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู ่ในต�าแหน่งเพ่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	(มาตรา	๑๑๗)

	 	 ๓)	 การพ้นจากต�าแหน่งก ่อนวาระนั้น	 
ก�าหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ย่อมพ้นจากต�าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา	๑๑๗	เมื่อ

	 	 	 (๑)	 ขาดจากสมาชกิภาพแห่งสภาทีต่น
เป็นสมาชิก

	 	 	 (๒)	 ลาออกจากต�าแหน่ง
	 	 	 (๓)	 ด�ารงต�าแหน ่งนายกรัฐมนตร	ี

รัฐมนตรี	หรือข้าราชการการเมืองอื่น
	 	 	 (๔)	 ต้องค�าพพิากษาให้จ�าคกุ	แม้คดนีัน้ 

จะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่ 
คดยีงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมกีารรอการลงโทษในความผดิอนัได้กระท�า
โดยประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท	
(มาตรา	๑๑๘)
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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ รัฐสภา  

(ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



	 	 ๔)	 หน้าที่และอ�านาจของประธานและ 
รองประธาน	(มาตรา	๑๑๙)

	 	 	 ป ระธ านสภาผู ้ แทนราษฎรและ 
ประธานวฒุสิภามหีน้าทีแ่ละอ�านาจด�าเนินกจิการของสภานัน้	ๆ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 รองประธานสภามีหน้าที่และอ�านาจ 
ตามที่ประธานสภามอบหมาย	 และปฏิบั ติหน ้า ท่ีแทน 
ประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้	โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภา	และ 
ผู้ท�าหน้าที่แทน	ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที	่ เมื่อ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือประธานและ
รองประธานวฒุสิภาไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ	ให้สมาชกิแห่งสภานัน้	ๆ  
เลือกกันเอง	ให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น	

 ๔.๔ องค์ประชุมและกำรลงมติ (มาตรา	๑๒๐)
	 	 ๑)	 การประชุมสภาผู ้แทนราษฎรและ 

การประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 จึงจะเป็น 
องค์ประชุม	 เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู	้ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะก�าหนดองค์ประชุมไว้ใน 
ข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้

	 	 ๒)	 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียง 
ข้างมากเป็นประมาณ	 เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ	 โดยสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการ 
ออกเสียงลงคะแนน	 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	

	 	 ๓)	 รายงานการประชุมและบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบได้ทั่วไป	 เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียง 
ลงคะแนนเป็นการลับ

	 	 ๔)	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ 
ความเห็นชอบให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใด	ให้กระท�าเป็นการลับ
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ	

 ๔.๕ กำรเรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกและกำร
ก�ำหนดสมัยประชุม (มาตรา	๑๒๑)

		 	 ๑)	 ก�าหนดให้ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วัน 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรอันเป็น 
การเลือกตั้งทั่วไป	 ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิก 
ได้มาประชุมเป็นครั้งแรก	 โดยวันประชุมครั้งแรกให้ถือเป็น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง	ส่วนวันเริ่มสมัย 
ประชุมสามัญประจ�าปีคร้ังที่สอง	 ให้เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทน
ราษฎรก�าหนด	แต่ในกรณีที่การประชุมครั้งแรกดังกล่าวมีเวลา
จนถึงสิน้ปีปฏทินิไม่เพยีงพอทีจ่ะจัดให้มกีารประชมุสมยัประชุม
สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง	จะไม่มกีารประชมุสมยัสามญัประจ�าปี 
ครั้งที่สองส�าหรับปีนั้นก็ได้

	 	 ๒)	 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ 
รัฐสภาสองสมัย	 สมัยหนึ่งให ้มีก�าหนดเวลา	 ๑๒๐	 วัน	 
แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยาย 
เวลาออกไปก็ได้

	 	 ๓)	 การปิดสมัยประชุมสามัญประจ�าปี 
ก่อนครบก�าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน	 จะกระท�าได้ก็แต่โดย 
ความเห็นชอบของรัฐสภา	

 ๔.๖ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภำ (มาตรา	๑๒๒)
		 	 ๑)	 พระมหากษตัรย์ิทรงเรยีกประชมุรฐัสภา	

ทรงเปิดและทรงปิดประชุม
	 	 ๒)	 พระมหากษตัรย์ิจะเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

มาทรงท�ารัฐพิธี เป ิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�าป  ี
ครั้งแรกด้วยพระองค์เอง	 หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว	 หรือผู้ใดผู้หนึ่ง	 
เป็นผู้แทนพระองค์	มาท�ารัฐพิธีก็ได้

	 	 ๓)	 เมื่อมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	 
พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม 
สมัยวิสามัญก็ได้

	 	 ๔)	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๒๓	 และมาตรา	 
๑๒๖	 กรณีมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา 
เป็นการประชมุสมยัวสิามญั	การเรยีกประชมุ	การขยายเวลาประชมุ	 
และการปิดประชุมรัฐสภา	ให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา	

 ๔.๗ กำรร้องขอให้เรียกประชุมสมัยวิสำมัญ 
(มาตรา	๑๒๓)

		 	 ก�าหนดให้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวฒิุสภาท้ังสองสภารวมกัน	หรอืสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ 
มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา 
ให้น�าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ 
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้	 โดยให้ 
ประธานรัฐสภาน�าความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ

 ๔.๘ เอกสิทธิ์โดยเด็ดขำด	(มาตรา	๑๒๔)
	 	 ๑)	 ในทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ท่ีประชมุ 

วุฒิสภา	หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	สมาชิกผู้ใดจะกล่าว 
ถ้อยค�าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง	 แสดงความคิดเห็น	 หรือ 
ออกเสยีงลงคะแนน	ย่อมเป็นเอกสทิธิโ์ดยเดด็ขาด	ผูใ้ดจะน�าไป
เป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด	ๆ	มิได้

	 	 ๒)	 เอกสิทธิ์นี้ไม่คุ ้มครองสมาชิกผู ้กล่าว 
ถ้อยค�าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง 
หรอืวทิยโุทรทัศน์	หรอืทางอืน่ใด	หากถ้อยค�าท่ีกล่าวในทีป่ระชมุ 
ไปปรากฏนอกบรเิวณรฐัสภาและการกล่าวถ้อยค�านัน้มลัีกษณะ
เป็นความผดิทางอาญาหรอืละเมดิสทิธใินทางแพ่งต่อบคุคลอืน่
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
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	 	 ๓)	 ในกรณีถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค�าใดที่อาจ
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
ได้รับความเสียหาย	ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณา 
ค�าชีแ้จงตามทีบ่คุคลน้ันร้องขอตามวธิกีารและภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น		ทั้งนี้	 โดยไม่
กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

		 	 ๔)	 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้	 ย่อม 
คุ้มครองไปถึงผู ้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตาม 
ข้อบงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรือรัฐสภา	แล้วแต่กรณ	ี 
และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ 
แถลงข้อเท็จจริง	หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	ตลอดจน 
ผู้ด�าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์	 หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธาน 
แห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม

 ๔.๙ ควำมคุ้มกันของสมำชิกรัฐสภำ	 (มาตรา	
๑๒๕)

	 	 ๑)	 ในระหว่างสมัยประชุม	 ห้ามมิให้จับ 
คุมขัง	หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วุฒิสภาไปท�าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา 
ในคดีอาญา	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	
หรือเป็นการจับในขณะกระท�าความผิด

	 	 ๒)	 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท�าความผิด	ให้รายงาน
ไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้น้ันเป็นสมาชิกโดยพลัน	 และเพื่อ 
ประโยชน์ในการประชุมสภา	 ประธานแห่งสภาที่ผู ้นั้นเป็น
สมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้

	 	 ๓)	 ถ้าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ 
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน 
สมัยประชุม	 เมื่อถึงสมัยประชุม	 พนักงานสอบสวนหรือศาล	 
แล้วแต่กรณี	 ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู ้นั้น 
เป็นสมาชิกได้ร้องขอ	โดยศาลจะสั่งให้มีประกัน	หรือมีประกัน
และหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้

	 	 ๔)	 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา	 ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก 
หรือในสมัยประชุม	 ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัย
ประชุมก็ได้	 แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้น
จะมาประชุมสภา

 ๔.๑๐ กำรประชุมวุฒิสภำในระหว่ำงท่ียังไม่มี 
สภำผู้แทนรำษฎร (มาตรา	๑๒๖)

	 	 ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร	 ไม่ว่า 
ด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ	 สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
หรือเหตุอื่นใด	จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้	เว้นแต่

	 	 ๑)	 มีกรณีที่รัฐสภาต้องด�าเนินการตาม 
มาตรา	๑๗	มาตรา	๑๙	มาตรา	๒๐	มาตรา	๒๑	หรอืมาตรา	๑๗๗

	 	 ๒)	 มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อท�า
หน้าที่พิจารณาให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ

	 	 	 โ ดย เมื่ อ มี ก รณี กล ่ า ว ให ้ วุ ฒิ สภ า 
ด�าเนินการประชุมได ้	 โดยให ้ประธานวุฒิสภาน�าความ 
กราบบงัคมทลูเพือ่มพีระบรมราชโองการประกาศเรยีกประชมุ
รัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ	 และให้ประธานวุฒิสภา 
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	

	 	 	 ในกรณีตาม	 ๑)	 ให้วุฒิสภาท�าหน้าที ่
รัฐสภา	 แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา	 ๑๗๗	 เกี่ยวกับ 
การประกาศสงครามต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

 ๔.๑๑ กำรประชุมของสภำย่อมเป็นกำรเปิดเผย 
(มาตรา	๑๒๗)

		 	 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 การประชุม 
วฒุสิภา	และการประชมุร่วมกนัของรฐัสภา	ย่อมเป็นการเปิดเผย 
ตามลักษณะที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา	 
แต่ถ้าคณะรฐัมนตรหีรอืสมาชกิของแต่ละสภา	หรอืสมาชกิของ 
ทั้งสองสภารวมกัน	มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	ของจ�านวน 
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา	 หรือจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา	 แล้วแต่กรณี	 ร้องขอให้ 
ประชุมลับ	ก็ให้ประชุมลับ

 ๔.๑๒ กำรตรำข้อบงัคบักำรประชมุ	(มาตรา	๑๒๘)
	 	 ๑)	 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ�านาจ 

ตราข้อบังคบัการประชุมเกีย่วกบัการเลอืกและการปฏบิตัหิน้าที ่
ของประธานสภา	รองประธานสภา	เรือ่งหรอืกจิการอนัเป็นหน้าท่ี 
และอ�านาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด	 การปฏิบัต ิ
หน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ	 วิธีการประชุม 
การเสนอและพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และร่างพระราชบญัญตั	ิการเสนอญัตต	ิการปรึกษา	การอภปิราย	 
การลงมติ	การบันทึกการลงมติ	การเปิดเผยการลงมติ	การตั้ง 
กระทู้ถาม	การเปิดอภิปรายทั่วไป	การรักษาระเบียบและความ 
เรียบร้อย	และการอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมีอ�านาจตราข้อบังคับ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ	 และ
กิจการอื่นเพื่อด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

	 	 ๒)	 ส�าหรับในข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระส�าคัญเก่ียวกับเด็ก	 
เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุหรอืคนพกิารหรอืทพุพลภาพ	ต้องก�าหนด 
ให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท�างาน 
เกีย่วกบับุคคลประเภทนัน้โดยตรง	ร่วมเป็นกรรมาธกิารวสิามญั 
ด้วยไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนกรรมาธกิารวสิามญัทัง้หมด	
และในส่วนทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีผู้มสิีทธิ
เลือกตั้งเข้าช่ือเสนอ	 ต้องก�าหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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ซ่ึงเข้าชือ่เสนอร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธกิาร
วิสามัญด้วยไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนกรรมาธกิารวสิามญั
ทั้งหมด

 ๔.๑๓ คณะกรรมำธิกำร	(มาตรา	๑๒๙)
	 	 ๑)	 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ�านาจ

เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ	 
และมีอ�านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก	 
ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	หรือคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ตามมาตรา	 ๑๓๗	 เพื่อกระท�ากิจการ	 พิจารณาสอบหา 
ข้อเท็จจริง	 หรือศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 และรายงานให้สภาทราบ 
ตามระยะเวลาที่สภาก�าหนด

		 	 ๒)	 การกระท�ากจิการ	การสอบหาข้อเทจ็จรงิ	 
หรือการศึกษาดังกล่าวใน	 ๑)	 ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าท่ีและ 
อ�านาจของสภา	 และหน้าที่และอ�านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้ง 
คณะกรรมาธิการกดี็	ในการด�าเนนิการของคณะกรรมาธกิารกด็ี	 
ต้องไม่เป็นเร่ืองซ�้าซ ้อนกัน	 ในกรณีที่การกระท�ากิจการ	 
การสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความ 
เกีย่วข้องกนั	ให้เป็นหน้าท่ีของประธานสภาทีจ่ะต้องด�าเนนิการ
ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด�าเนินการ

	 	 ๓)	 ในการสอบหาข ้อ เท็ จจริ ง 	 คณะ
กรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ 
คณะบุคคลใดกระท�าการแทนมิได้

	 	 ๔)	 คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสาร 
จากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นในกิจการที่กระท�า	 หรือในเรื่องที่พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้	 แต่การเรียกเช่นว่านั้น
มิให้ใช้บังคับแก่ผู ้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือใช้อ�านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี	 หรือ
การบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	 และมิให้ใช้บังคับแก่ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีและอ�านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
แล้วแต่กรณี

	 	 ๕)	 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ 
ในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา 
ท่ีจะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดหรือในก�ากับ	 
ให ้ข ้อเท็จจริง	 ส ่งเอกสาร	หรือแสดงความเห็นตามที่ 
คณะกรรมาธิการเรียก

	 	 ๖)	 ให ้สภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เปิดเผยบันทึกการประชุม	 รายงานการด�าเนินการ	 รายงาน 
การสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือรายงานการศึกษา	 แล้วแต่กรณี	 
ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ	 เว้นแต่สภาผู้แทน
ราษฎรหรือวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	มีมติมิให้เปิดเผย

	 	 ๗)	 เอกสิทธิ์ ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๒๔	 
ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท�าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติตามค�าเรียก
ตามมาตรานี้ด้วย

	 	 ๘)	 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท้ังหมด	ต้องมีจ�านวนตามหรอืใกล้เคยีง 
กับอัตราส่วนของจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ
พรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร

	 	 ๙)	 ในระหว่างทีย่งัไม่มข้ีอบงัคบัการประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา	 ๑๒๘	 ให้ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นผู้ก�าหนดอัตราส่วนตาม	๘)

โปรดติดตำมบทบัญญัติในส่วนท่ี ๔ บทที่ใช้แก่สภำ 
ทัง้สอง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และพระรำชบัญญัติ และหน้ำที่และอ�ำนำจของสภำทั้งสอง 
เกี่ยวกับกำรตรำกฎหมำยและกำรตรวจสอบกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินได้ในฉบับหน้ำ 
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