
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
สภาผูแทนราษฎรจึงตราขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  คําวา 
“ประธานสภา”  หมายความวา  ประธานสภาผูแทนราษฎร 
“รองประธานสภา”  หมายความวา  รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
“สภา”  หมายความวา  สภาผูแทนราษฎร 
“ประธาน”  หมายความวา  ประธานของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
“กรรมาธิการ”  หมายความวา  กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของสภา 
“บริเวณสภา”  หมายความวา  อาณาบริเวณอันเปนขอบเขตของสภาผูแทนราษฎรและ 

ใหหมายความรวมถึงอาคารที่ทําการตาง ๆ  และอาคารที่ทําการของสภาผูแทนราษฎรดวย 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมสภาผูแทนราษฎร 
“ศาล”  หมายความวา  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  หรือศาลปกครอง 
ขอ ๔ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

 

 

ขอ ๕ การเลือกประธานสภา  สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ  การเสนอนั้น
ตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 
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ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว  ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอชื่อ

หลายชื่อ  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

ใหประธานประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุม 

ขอ ๖ การเลือกรองประธานสภา  ใหนําความในขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่สภามีมติใหมีรองประธานสภาสองคน  ใหเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งกอน  

แลวจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 

ขอ ๗ เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาไดแลว  ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงไปยัง

นายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  เพื่อนําความกราบบังคมทูล   

เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงต้ังประธานสภาและรองประธานสภาแลว  ใหเลขาธิการ 

สงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบดวย 

หมวด  ๒ 

อํานาจและหนาที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  และหนาที่ของเลขาธิการ 
 

 

ขอ ๘ ประธานสภามีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนประธานของที่ประชุมสภา 

(๒) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภา 

(๓) ควบคุมการรักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมสภา  ตลอดถึงบริเวณสภา 

(๔) เปนผูแทนสภาในกิจการภายนอก 

(๕) แตงต้ังกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ  อันเปนประโยชนตอกิจการของสภา 

(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ ๙ รองประธานสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอันเปนอํานาจหนาที่

ของประธานสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 

เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภา  หรือมีแตไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ในกรณทีีม่ี

รองประธานสภาสองคน   ใหรองประธานสภาคนที่หนึ่ งเปนผู ปฏิบั ติหนาที่ แทนประธานสภา   

ถารองประธานสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานสภาคนที่สองเปนผู

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
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ขอ ๑๐ เลขาธิการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) นัดประชุมสภาและคณะกรรมาธิการคร้ังแรก 
(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขาปฏิบัติหนาที่ 
(๓) ชวยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๔) จัดทํารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ 
(๖) รักษาสรรพเอกสาร  ขอมูลและโสตทัศนวัสดุของสภา 
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากาํหนด 
(๘) หนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การประชุม 

 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

 

 

ขอ ๑๑ การประชุมยอมเปนการเปดเผย  เวนแตคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภารองขอใหประชุมลับ  ก็ใหประชุมลับ 

การประชุมเปดเผย  ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด  
และประธานสภาตองจัดใหมีการถายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับไดอยางทั่วถึง  เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

ในกรณีที่ไมสามารถถายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได  ใหประธานสภาจัดใหมี 
การเผยแพรบันทึกเทปการประชุมดังกลาวผานทางสื่อที่เหมาะสม  โดยเร็ว 

การประชุมลับ  หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม  เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธาน
เทานั้น 

ขอ ๑๒ ใหมีการประชุมคร้ังแรกภายในสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสามัญหรือวิสามัญ
ของรัฐสภา 
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การประชุมคร้ังตอไปใหเปนไปตามมติที่สภากําหนดไว  แตถามีเหตุอันสมควรประธานสภา

จะส่ังงดการประชุมคร้ังใดก็ได 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนพิเศษ  ใหเรียกประชุมได 

ขอ ๑๓ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ  เวนแตเมื่อไดบอกนัดในที่ประชุมแลว   

การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  แตถาประธานสภาเห็นสมควรจะนัดเร็ว 

กวานั้นก็ได 

ขอ ๑๔ ใหสงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวของไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม  

ถาประธานสภาเห็นสมควรจะบรรจุเร่ืองใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได  แตตองกอน 

วันประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน 

ขอ ๑๕ การนัดประชุมหรือการสงเอกสารตามขอ  ๑๓  หรือขอ  ๑๔  อาจดําเนนิการทางโทรสาร  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมดวยก็ได  เมื่อประธานสภาเห็นสมควร  

เวนแตการจัดสงเอกสารลับ  ใหเปนไปตามที่ประธานสภากําหนด 

ขอ ๑๖ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กระทูถาม 

(๒) เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

(๓) รับรองรายงานการประชุม 

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

(๕) เร่ืองที่คางพิจารณา 

(๖) เร่ืองที่เสนอใหม 

(๗) เร่ืองอื่น ๆ 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน  จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ 

การประชุมก็ได  แตจะจัดไวกอนเร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไมได 

ขอ ๑๗ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกปรึกษาหารือ

ปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ประธานสภากําหนด  และใหประธานสภาสงเร่ืองดังกลาวใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

ชี้แจงภายในสามสิบวัน  และแจงใหสมาชิกทราบ 
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ขอ ๑๘ กอนเขาประชุมทุกคร้ังใหสมาชิกมาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไวหรือแสดงตน
ตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู   
จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา  ๑๕๖  และมาตรา  ๑๕๗  
ของรัฐธรรมนูญ  ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได 

เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองคประชุมและมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว  ใหประธานดําเนินการ
ประชุมได 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก  ใหผูที่อยูในที่ประชุมยืนข้ึนจนกวาประธานไดนั่งลง 
ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดประชุมไปสามสิบนาทีแลว  จํานวนสมาชิกยังไมครบองคประชุม  

ประธานจะสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได 
ขอ ๒๐ เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม  ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซ่ึงมาประชุม

เปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ตามขอ  ๕  และขอ  ๖  หรือเพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุมคร้ังนั้น
ในกรณีที่ที่ประชุมตองประชุมปรึกษาเร่ืองอื่น 

ในการเลือกประธานเฉพาะคราว  ใหนําความในขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๒๑ การประชุม  ใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระการประชุม   

และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่ จัดไว  เวนแตที่ประชุมจะลงมติ 
เปนอยางอื่น 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม  ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ  เมื่อประธาน
อนุญาตแลว  จึงยืนข้ึนกลาวได  และตองเปนคํากลาวกับประธานเทานั้น 

ขอ ๒๓ ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดตอที่ประชุม  ใหประธานพิจารณาอนุญาต 
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเร่ืองที่แถลงหรือชี้แจงนั้น  แตรัฐมนตรีจะไมตอบก็ได   

ถาเห็นวาขอซักถามนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย  หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 
ขอ ๒๔ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาล  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือหนวยงานอื่น

ที่กฎหมายกําหนดใหตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภา  ใหผูแทนขององคกรนั้นมีสิทธิเขาแถลง 
หรือชี้แจงตอที่ประชุมได  เมื่อประธานอนุญาต 
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ในการแถลงหรือชี้แจง  ใหนําความในขอ  ๖๑  ขอ  ๖๒  ขอ  ๖๓  และขอ  ๖๔  มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ประธานมีอํานาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปญหาใด ๆ  กําหนดวิธีการตรวจสอบ 

องคประชุม  ส่ังพักการประชุม  เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 

ถาประธานลงจากบัลลังกโดยไมไดส่ังอยางใด  และไมมีรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน   

ใหเลิกการประชุม 

ขอ ๒๖ รายงานการประชุม  เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรตรวจแลว  กอนที่

จะเสนอใหสภารับรอง  ใหทําสําเนาวางไวไมนอยกวาเจ็ดวัน  ณ  บริเวณสภาเพื่อใหสมาชิกตรวจดูได 

รายงานการประชุมทุกคร้ังจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  ที่ลาการประชุม  ที่ขาดการประชุม  

และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแตละเร่ือง 

สมาชิกมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาวใหตรงตามที่ เปนจริงโดยย่ืน 

คําขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร  ถาคณะกรรมาธิการไมยอม

แกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ  สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอใหสภาวินิจฉัย 

ขอ ๒๗ รายงานการประชุมคร้ังใด  เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแลว  ถามีการ

แกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการแกไขเพิ่มเติมเองหรือโดยสมาชิกขอแกไขเพิ่มเติมก็ตาม  

ในคราวที่สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมาธิการจะตองแถลงตอที่ประชุม 

ถึงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว 

ขอ ๒๘ เมื่อสภาไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแลว  ใหประธานสภาลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐาน 

รายงานการประชุมที่ไดรับรองแลว  แตประธานสภายังมิไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน   

หรือรายงานการประชุมที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง  ใหเลขาธิการบันทึก 

เหตุนั้นไว  และเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการประชุมนั้น 

ขอ ๒๙ สภาอาจมีมติไมใหจดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมด  หรือแตเพียงบางสวนก็ได  

แตใหมีบันทึกเหตุการณไว 

ขอ ๓๐ การเปดเผยรายงานการประชุมลับ  ใหคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร

พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อใหสภามีมติวาจะเปดเผยหรือไม 
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ขอ ๓๑ สภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน  ที่ไดกลาวหรือปรากฏในการประชุมก็ได 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่สมาชิกกลาวถอยคําในที่ประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน  อันอาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซ่ึงไมใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกไดรับความเสียหาย   
บุคคลนั้นมีสิทธิรองขอตอประธานสภาภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่มีการประชุมคร้ังนั้น  
เพื่อใหมีการโฆษณาคําชี้แจง 

การย่ืนคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมคําชี้แจงประกอบขอเท็จจริงอยางชัดเจนและอยูในประเด็น
ที่ผูรองอางวากอใหเกิดความเสียหายเทานั้น 

ขอ ๓๓ ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวาคํารองและคําชี้แจงที่ผูรองกลาวอางมานัน้  
เปนไปตามขอ  ๓๒  หรือไม 

ใหประธานสภาวินิจฉัยคํารองและคําชี้แจงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คํารอง 

ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยวาคํารองและคําชี้แจงไมเปนไปตามขอ  ๓๒  ใหยกคํารองเสีย  
และแจงใหผูรองทราบ 

คําวินิจฉัยของประธานสภาใหถือเปนเด็ดขาด 
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ ประธานสภาได วินิจฉัยว าคํารองและคําชี้ แจงเปนไปตามขอ  ๓๒   

ใหประธานสภาจัดใหมีการโฆษณาโดยวิธีปดประกาศคําชี้แจงไมนอยกวาเจ็ดวัน  ไว  ณ  บริเวณสภา 
ที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได  และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่ประธานสภาเห็นสมควร 

ขอ ๓๕ เมื่อประธานสภาดําเนินการตามขอ  ๓๔  แลว   ใหแจงผูรอง  ผูกลาวถอยคํา 
ที่กอใหเกิดความเสียหาย  และที่ประชุมสภารับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ขอ ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุม  ทั้งนี้  นอกจากรายงาน 
การประชุมลับที่สภามีมติไมใหเปดเผย 

สวนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

 

 

ขอ ๓๗ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภา  และตองมีจํานวนสมาชิก
รับรองไมนอยกวาหาคน  ทั้งนี้  เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 
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ขอ ๓๘ ญัตติที่ เปนร างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๙  หรือร าง 

พระราชบัญญัติตามมาตรา  ๑๔๒  ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๘  มาตรา  ๑๕๙  มาตรา  ๑๖๐  

ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๑  ของรัฐธรรมนูญ  และญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปน 

ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

ขอ ๓๙ ญัตติขอใหสภามีมติใหรัฐมนตรีผูใดเขารวมประชุมในเร่ืองใดในที่ประชุมสภา 

ตามมาตรา  ๑๗๗  ของรัฐธรรมนูญ  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 

ขอ ๔๐ ญัตติขอใหสภามีมติวากรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสภากับองคกร

ตามมาตรา  ๒๑๔  ของรัฐธรรมนูญ  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 

ขอ ๔๑ ญัตติขอใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการหรือขอใหคณะกรรมาธิการสามัญคณะใด 

คณะหนึ่งกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา 

ตามมาตรา  ๑๓๕  ของรัฐธรรมนูญ  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดิน  หรือมีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ

รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือความมั่นคงของประเทศไมวาในทางเศรษฐกิจ

หรือในทางใด ๆ  ก็ตาม  หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ  ที่กระทบกระเทือนตอเสรีภาพของประชาชน

อยางรายแรง  จะเสนอญัตติดวนเพื่อใหสภาพิจารณาเปนการดวนก็ได 

ญัตติดวนตองไมมี ลักษณะทํานองเดียวกับกระทู   และตองมีวัตถุประสงค เพื่อใหสภา

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย 

ขอ ๔๓ ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวาญัตติใดเปนญัตติดวนหรือไม  และเมื่อ

วินิจฉัยแลวใหแจงผูเสนอญัตติทราบพรอมดวยเหตุผลภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตตินั้น 

ใหประธานสภาบรรจุญัตติดวนเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยวาไมไดเปนญัตติดวน  ใหประธานสภาดําเนินการตอไปตามขอ  ๔๕ 

ขอ ๔๔ ญัตติที่จะกอใหเกิดผลใชบังคับเปนกฎหมาย  ตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๔๕ ภายใตบังคับขอ  ๔๓  และขอ  ๔๔  ใหประธานสภาบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระ 

การประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับญัตตินั้นตามลําดับที่ ย่ืนกอนหลัง  กําหนดวันดังกลาว 

ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
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ขอ ๔๖ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ 
(๑) ขอใหพิจารณาเปนเร่ืองดวน 
(๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ขอใหลงมติตามขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑ 
(๔) ญัตติในขอ  ๔๗  ขอ  ๗๒  ขอ  ๗๕  ขอ  ๗๖  ขอ  ๑๑๗  หรือขอ  ๑๗๖ 
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ญัตติตาม  (๒)  ถาเปนการเสนอเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 

รางพระราชบัญญัติ  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว  ใหมีผลบังคับในการประชุมคร้ังตอไป 
ขอ ๔๗ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาญัตติใดอยู  หามเสนอญัตติอื่นข้ึนมาพิจารณา  เวนแตญัตติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไมใชรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือราง

พระราชบัญญัติ 
(๒) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่ เปนเ ร่ืองเดียวกัน   ทํานองเดียวกัน   หรือ 

เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน 
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสาร 

หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๖) ขอใหปดอภิปราย 
(๗) ขอใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษาหรือพิจารณา 
ญัตติตาม  (๓)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว  หามไมให

เสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก 
ขอ ๔๘ ญัตติตามขอ  ๔๗  (๖)  และ  (๗)  หามเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ขอ ๔๙ ญัตติตามขอ  ๔๗  (๗)  หามเสนอในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือรางพระราชบัญญัติ 
ขอ ๕๐ ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษาหรือพิจารณา  ใหญัตติเดิมเปนอันตกไป 
ขอ ๕๑ ญัตติที่เสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อในญัตตินั้น 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕๒ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ใหผูรับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี
ยกมือข้ึนพนศีรษะ  เวนแตการรับรองการเสนอชื่อบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี   
ตามขอ  ๑๖๔ 

ขอ ๕๓ ญัตติที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมแลว  หากผูเสนอญัตติจะถอนญัตติหรือ 
จะแกไขเพิ่มเติมหรือจะถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอ  หรือผูรับรองจะถอนการรับรองญัตติจะตอง
ไดรับความยินยอมของที่ประชุม 

ขอ ๕๔ การถอนคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได  แตการขอแกไขเพิ่มเติมคําแปรญัตติ   
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติ 

ขอ ๕๕ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว  การเสนอญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกัน 
จะกระทํามิได 

ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม  หรือผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมอยู 
ในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  ญัตติหรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป 

การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา 
ขอ ๕๖ ญัตติใดตกไปแลว  หามนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกในสมัยประชุม

เดียวกัน  เวนแตญัตติที่ยังไมไดมีการลงมติหรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวา
เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป 

ขอ ๕๗ ญัตติใดที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมแลว  หากสภาไมไดพิจารณาในสมัยประชุมนั้น  
ใหเปนอันตกไป  เวนแตญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 
ตามขอ  ๔๔ 

สวนที่  ๓ 
การอภิปราย 

 

 

ขอ ๕๘ ผูมีสิทธิอภิปรายกอน  คือ  ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติ  แตถาผู เสนอญัตติหรือ 
ผูแปรญัตติมีหลายคน  ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซ่ึงไดสงวนความเห็น  กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซ่ึงไดสงวน
ความเห็น  หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวนคําแปรญัตติไวในข้ัน
คณะกรรมาธิการ  ใหมีฐานะเสมือนเปนผูแปรญัตติดวย 



 หนา   ๑๙ 
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ขอ ๕๙ เมื่อผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว   การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปน 

การอภิปรายสลับกันระหวางฝายคานและฝายสนับสนุน  เวนแตในวาระของฝายใดไมมีผูอภิปรายอีกฝายหนึ่ง

จึงอภิปรายซอนได 

การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน  ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับและไมใหนับเปน 

วาระอภิปรายของฝายใด 

ขอ ๖๐ ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ  

ผูแปรญัตติ  และผูซ่ึงยังไมไดอภิปรายดวย 

ขอ ๖๑ การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู  ตองไม

ฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือซํ้ากับผูอื่น  และหามไมใหนําเอกสารใด ๆ  มาอานใหที่ประชุมฟง 

โดยไมจําเปน  และหามไมใหนําวัตถุใด  ๆ เขามาแสดงในที่ประชุม  เวนแตประธานจะอนุญาต 

หามผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสราย  หรือเสียดสีบุคคลใด  และหาม

กลาวถึงพระมหากษัตริยหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน 

ขอ ๖๒ ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได 

ขอ ๖๓ สมาชิกผูใดตองการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับ  ใหยืนและยกมือข้ึนพนศีรษะ  

ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง  แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่ประทวงหรือไม  

คําวินิจฉัยของประธานถือเปนเด็ดขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัวหรือ

เร่ืองอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น 

ขอ ๖๔ เมื่อมีผูประทวงตามขอ  ๖๓  ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนหรือตามคําวินิจฉัย 

ของประธานได 

ถาผูอภิปรายออกไปจากที่ประชุมสภาโดยไมถอนคําพูดตามคําวินิจฉัยของประธาน  ใหประธาน

บันทึกการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยไวในรายงานการประชุม 

ขอ ๖๕ การอภิปรายเปนอันยุติ  เมื่อ 

(๑) ไมมีผูใดอภิปราย 

(๒) ที่ประชุมลงมติใหปดอภิปราย 

(๓) ที่ประชุมลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖๖ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว  จะขอใหที่ประชุม
วินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได 

ขอ ๖๗ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว  หามผูใดอภิปรายอีก  เวนแตที่ประชุมจะตองลงมติ 
ในเรื่องนั้น  จึงใหผูซ่ึงมีสิทธิอภิปรายกอนคนใดคนหนึ่งในแตละญัตติ  มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอีกคร้ังหนึ่ง
เปนคร้ังสุดทายกอนที่ที่ประชุมจะลงมติ 

ขอ ๖๘ ประธานอาจอนุญาตใหรัฐมนตรีมอบหมายใหบุคคลใด ๆ  ชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุม
ประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๖๙ ถาประธานใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนข้ึน  ใหผูที่กําลังพูด  หยุดพูดและ 
นั่งลงทันที 

สวนที่  ๔ 
การลงมติ 

 

 

ขอ ๗๐ ในกรณีที่จะตองมีมติของสภา  ใหประธานมีสัญญาณใหสมาชิกทราบกอนลงมติ 
ประธานมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวนแตที่ประชุมจะมีมติ 

เปนอยางอื่น 
ขอ ๗๑ เสียงขางมากตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญนั้น  ถาความเห็นของ 

ที่ประชุมมีต้ังแตสองฝายข้ึนไป  ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด 
ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ขอ ๗๒ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย  แตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ 

โดยมีผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคนขอใหกระทําเปนการลับ  จึงใหลงคะแนนลับ 
ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติใหลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง  ถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรอง

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม  ใหถือเปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย 
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําแทนกันมิได 
ขอ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเลือก  หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด 

ตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหา  ของรัฐธรรมนูญ  ใหกระทําเปนการลับ 
ขอ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนน  หามมิใหรัฐมนตรีซ่ึงเปนสมาชิกในขณะเดียวกันออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗๕ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกําหนด 
(๒) เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจําตัวสมาชิก  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายคนตามวิธี

ที่ประธานกําหนด 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๑)  หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดของใหเปลี่ยนเปนวิธีการ

ตามที่ประธานกําหนด 
การออกเสียงลงคะแนนใหใชวิธีตาม  (๑)  จะใชวิธีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ไดตอเมื่อสมาชิก

เสนอญัตติและที่ประชุมอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ  ๗๗ 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  หรือวรรคสอง  ใหประธานเชิญสมาชิกไมนอยกวาหกคน

เปนผูตรวจนับคะแนน 
ขอ ๗๖ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เขียนเคร่ืองหมายบนแผนกระดาษใสซองที่ เจาหนาที่ จัดให   ผู เ ห็นดวยให เ ขียน

เคร่ืองหมาย    ผูไมเห็นดวยใหเขียนเคร่ืองหมาย    สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเคร่ืองหมาย   
(๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
ใหนําความในขอ  ๗๕  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๗๗ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ  ๗๕  (๑)  แลว  ถาสมาชิกรองขอใหมีการนับใหม  

โดยมีผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน  ก็ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม  และใหเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน 
เปนวิธีตามขอ  ๗๕  (๒)  เวนแตคะแนนเสียงตางกันเกินกวาย่ีสิบหาคะแนนจะขอใหมีการนับคะแนน
เสียงใหมไมได 

เมื่อไดมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ  ๗๕  (๒)  แลว  จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหม
อีกไมได 

ขอ ๗๘ สมาชิกซ่ึงเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนน
ไดกอนประธานสั่งปดการนับคะแนน 

ขอ ๗๙ เมื่อไดนับคะแนนเสียงแลว  ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที  ถาเร่ืองใด 
ที่รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด  
ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 
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ขอ ๘๐ ญัตติใดไมมีผูคัดคาน  ใหประธานถามที่ประชุมวามีผู เห็นเปนอยางอื่นหรือไม   
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกญัตติที่ เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
รางพระราชบัญญัติ  หรือเร่ืองอื่นใดที่รัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมวินิจฉัยโดยการ
ออกเสียงลงคะแนน 

ขอ ๘๑ ใหเลขาธิการจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคนและปดประกาศ
บันทึกดังกลาวไว  ณ  บริเวณสภาที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได  เวนแตการออกเสียงลงคะแนน 
เปนการลับตามขอ  ๗๖ 

หมวด  ๔ 
กรรมาธิการ 

 

 

ขอ ๘๒ ใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนสามสิบหาคณะ  แตละคณะประกอบดวย
กรรมาธิการมีจํานวนสิบหาคน  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามแนวนโยบายดานกฎหมาย  การยุติธรรม  สิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิชุมชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

(๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

และปรับปรุงการดําเนินกิจการของสภาผูแทนราษฎร  คํารองเรียน  ขอเสนอแนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของสภาผูแทนราษฎร  รวมทั้งเร่ืองใด ๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่
ของสภาผูแทนราษฎรและองคกรรัฐสภาระหวางประเทศ  ตลอดจนตรวจสอบรายงานการประชุม  
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยรายงานการประชุมลับ  และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ
สภาผูแทนราษฎร 

(๓) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และกองทุน 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งการบริหารจัดการ
ขององคการมหาชน  และกองทุนตาง ๆ 
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(๔) คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการแกปญหา

และการพัฒนาชายแดนไทย 
(๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุและผูพิการ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  

สตรี  ผูสูงอายุและผูพิการ  รวมทั้งประสานกับองคกรภายในประเทศ  ตางประเทศ  ประชาคมนานาชาติ
เกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อแกปญหาและสงเสริมการคุมครองสิทธิ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุและผูพิการ 

(๖) คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  เพื่อแกไขปญหา

เกี่ยวกับหนี้สินทุกระดับ  ไดแก  ปญหาหนี้สินของประเทศ  หนี้สินภาคธุรกิจ  หนี้สินภาคอุตสาหกรรม
หนี้สินขาราชการ  ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร 

(๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

การเกษตร  การสหกรณ  การพัฒนาการผลิต  และการตลาด   
(๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคม

ทั้งการจราจรทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  ทางอวกาศ  การขนสงมวลชน  การขนสงสินคา  และการพาณิชยนาวี 
(๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

แหงรัฐ  โดยเฉพาะปจจัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  รวมทั้งการสงเสริม  สนับสนุน  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคง
ของประชาชน 

(๑๐) คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค  รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค 
(๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน 
 มอีํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน   

การคลัง  การธนาคาร  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และสถาบันการเงินของประเทศ 
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(๑๒) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ   ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ  ภาพลักษณของประเทศ  รวมทั้งกระทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ 
ชาวไทยซึ่งต้ังถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในตางประเทศ 

(๑๓) คณะกรรมาธิการการตํารวจ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตํารวจ  

การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  การปองกัน  และรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
(๑๔) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบาย 

ของรัฐบาลในดานงบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการรับ  การใชจายเงินงบประมาณประจําป 
ของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการทหาร 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  

การปองกัน  การรักษาความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ 
(๑๖) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริม  

สนับสนุน  การแกไขปญหาอุปสรรค  และการพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬาของไทยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

(๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใชที่ดิน  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการสงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(๑๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผนดินสวนกลางและสวนภูมิภาค  การพัฒนาระบบราชการและการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวของ 

(๑๙) คณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการ 

บริหารราชการและการปฏิบัติของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(๒๐) คณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
(๒๑) คณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการและมาตรการการปองกันภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย  การแจงเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ  รวมทั้งติดตามการใหความชวยเหลือและดูแลประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(๒๒) คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ

กระบวนการและมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร  

การพัฒนา  การจัดหา  การใช  การอนุรักษพลังงาน  และผลกระทบจากการจัดหาและการใชพลังงาน 
(๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  การสื่อสารมวลชน  และการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

การเมือง  การส่ือสารมวลชน  และการมีสวนรวมของประชาชน  การสงเสริมและเผยแพรการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปน
ประชาธิปไตย  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ  สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน  เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ตลอดจน
สงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง  และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ 

(๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกีย่วกับผลกระทบ 

ตอการเศรษฐกิจของชาติ  ธุรกิจภาคเอกชน  ประชาชน  สถานการณทางเศรษฐกิจในประเทศ  และเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคตาง ๆ  ในสังคมโลกที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทย  รวมทั้งนโยบายและแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ 
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(๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคา   

การสงออก  ดุลการคา  ลิขสิทธิ์  ตราสาร  ทะเบียน  การประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม  
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  รวมทั้งการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับ 

การแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ  รวมทั้งแรงงานไทยในตางประเทศ 
(๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม

และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒๙) คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม

ราคาผลิตผลทางการเกษตรใหสามารถคุมตอตนทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภท  และสามารถ
แขงขันไดในตลาดการคา  ตลอดจนมีความมั่นคงอยางย่ังยืนในอาชีพ 

(๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ  

ทํานุบํารุงและคุมครองศาสนาและโบราณสถาน  การอนุรักษและสงเสริมศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมทองถิ่น  วัฒนธรรมประชาธิปไตย  ภูมิปญญาชาวบาน  เอกลักษณ  และแบบวิถีชีวิตไทย 

(๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษา  การพัฒนาการศึกษาของชาติ  และการสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย  รวมทั้งแนวทาง 
การปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตน 

(๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการสังคมไมนอยกวาสิทธิข้ันพื้นฐาน  การสงเคราะหดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยเฉพาะผูยากไรในเมืองและชนบท  และผูดอยโอกาสในสังคม 

(๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการแพทย

การสาธารณสุข  ในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ
ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน 
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(๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับ 

กิจการสื่อสาร  สารสนเทศ  และโทรคมนาคม 
(๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 
 มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั้งศึกษาผลกระทบอันเกิดจาก
อุตสาหกรรม 

หากมีความจําเปนจะต้ังคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ได  สมาชิกคนหนึ่ง
จะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญไดไมเกินสองคณะ 

เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะดําเนินการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ ใหคณะกรรมาธิการ
สามัญรายงานใหประธานสภาทราบ  ในกรณีที่มีการพิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   
โดยคณะกรรมาธิการสามัญหลายคณะ  ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา  และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญคณะใด
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสาม  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด 
ขอ ๘๓ การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการ  สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินจํานวน

กรรมาธิการ  การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน 
การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ใหต้ังจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจํานวนไมเกิน

หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  
โดยใหมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุม
พรรคการเมืองที่มอียูในสภา 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมาธิการ  ถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ใหถือวาผู ถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอชื่อมากกวาจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

ขอ ๘๔ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ ๘๕ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกต้ังประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  โฆษก  และตําแหนงอืน่
ตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น 

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะ  จะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน
ของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภา 

ขอ ๘๖ เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ  หรือมีแตไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน  ใหรองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  ถารองประธานคณะกรรมาธิการคนทีห่นึง่ไมอยู  
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานคณะกรรมาธิการลําดับตอไปเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๘๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน   คณะกรรมาธิการสามัญอาจต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
เปนที่ปรึกษา  ผูชํานาญการ  นักวิชาการ  และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภากําหนดดวยความเห็นชอบของที่ประชุมรวมกันของประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 

ขอ ๘๘ คณะกรรมาธิการมีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาอันอยูใน 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ  แลวรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใดไมเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด  ใหประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวยอนุกรรมาธิการมีจํานวนไมเกินสิบคน  โดยให 
ต้ังจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการในคณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนอนุกรรมาธกิารทัง้หมด  
จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ 

ขอ ๘๙ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ  หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู  ใหทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผูปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  เปนขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี 
ซ่ึงบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําส่ังใหบุคคลนั้นดําเนินการ 

การเ รียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงขอเท็จจริง   ตามวรรคหนึ่ ง  
คณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําส่ัง  และใหคําส่ังเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ   
แตคําส่ังเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล  และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดิน
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หรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี 

ขอ ๙๐ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  สมาชิก  รัฐมนตรี  และผูซ่ึงประธานของที่ประชุมอนุญาต  
มีสิทธิเขาฟงการประชุม 

ในกรณีประชุมลับ  ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุม 
และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 

ขอ ๙๑ ภายใตบังคับขอ  ๙๐  ผูเสนอญัตติ  รัฐมนตรี  และผูซ่ึงคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดตลอดเร่ือง  สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจง
แสดงความคดิเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว 

การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ผู เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอาจมอบหมาย 
เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระทําการแทนได 

ขอ ๙๒ ใหเลขาธิการประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว  ณ  บริเวณสภา   
และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคําแปรญัตติ  แลวแตกรณี  
ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  หากเร่ืองใดจะกอใหเกิดผลใชบังคับเปนกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหาร 
ราชการแผนดิน  ใหแจงคณะรัฐมนตรีทราบดวย 

ขอ ๙๓ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาลวงไป
เกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่ไดเร่ิมพิจารณาคําแปรญัตติใด  ใหคําแปรญตัตินั้นเปนอันตกไป  เวนแต
คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จหรือที่ประชุมอนุญาตใหเลื่อนการชี้แจงไปวันอื่น 

ขอ ๙๔ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  
จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๕ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใดจะสงวนความเห็น
ในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๖ เมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ   
ตามอํานาจหนาที่หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแลวใหรายงานตอสภา 

ในที่ประชุมสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง  หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายใหบุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได   
เมื่อไดรับอนุญาตจากประธาน 

ขอ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต 
ที่คณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ก็ใหบันทึก
ขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการ  เพื่อใหสภาพิจารณา 
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ในการพิจารณาขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ใหสภาลงมติวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
โดยไมมีการอภิปราย 

ในกรณีที่สภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานสภาสงรายงานและ
ขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ประธานสภาสงขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ใหคณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของทราบ  คณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามขอสังเกตนั้นประการใดหรือไม  ใหประธานสภาแจงให 
ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ขอ ๙๘ ถาสภามีมติใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษา 
เร่ืองใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการนั้นกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน   
หรือศึกษาไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการตองรายงานใหประธานสภาทราบ 
โดยดวน 

ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ถาอยูในระหวางสมัยประชุมสามัญทั่วไป  ใหประธานสภา 
รีบเสนอตอที่ประชุม  และที่ประชุมอาจลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไวหรือใหต้ังคณะกรรมาธิการใหม
แทนคณะเดิม  หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมจะเห็นสมควร  แตถาอยูในระหวางสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติหรือนอกสมัยประชุม  ก็ใหประธานสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวได
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แลวแจงใหสภาทราบภายหลัง 

การนับระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเร่ิมนับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ
กําหนดระยะเวลา 

ขอ ๙๙ กรรมาธิการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีการต้ังคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม 
(๕) สภามีมติใหพนจากตําแหนง 
(๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมไดแจงเปนหนังสือ 

ใหประธานคณะกรรมาธิการทราบ 
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดวางลง  ใหประธานคณะกรรมาธิการ

แจงเปนหนังสือตอประธานสภา  เพื่อขอใหสภาต้ังแทนตําแหนงที่วางลง 
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หมวด  ๕ 
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

 

ขอ ๑๐๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตองแบงเปนมาตรา  และตองมีบันทึก
ประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  ใหกําหนดโดยชัดแจง 
ขอ ๑๐๒ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตอสภา  ใหประธานสภาเปดเผย

เพื่อใหประชาชนทราบและสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ไดโดยสะดวก  ตามวิธีการที่ประธานสภากําหนด 

ขอ ๑๐๓ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผูเสนอตามมาตรา  ๑๓๙  ของรัฐธรรมนญู  
ใหประธานสภาทําการตรวจสอบ  และหากมีขอบกพรอง  ใหประธานสภาแจงผูเสนอทราบภายใน 
เจ็ดวันนับแตวันไดรับ 

ขอ ๑๐๔ ใหประธานสภาบรรจุรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขาระเบียบวาระ 
การประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๐๕ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหกระทําเปนสามวาระ
ตามลําดับ  และใหนําความในหมวด  ๖  การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติมาใชบังคับ 
โดยอนโุลม  ยกเวนขอ  ๑๑๑  ขอ  ๑๑๒  ขอ  ๑๑๔  วรรคสอง  และขอ  ๑๑๕ 

ขอ ๑๐๖ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  และในวาระที่สอง 
ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ใหถือเอาเสียงขางมาก 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา 

ขอ ๑๐๗ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว   
ใหประธานสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยดวน  เพื่อพิจารณา
ตามมาตรา  ๑๔๑  ของรัฐธรรมนูญ 
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เมื่อประธานสภาไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแลว  ใหบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๐๘ ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ใหสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
เพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

การออกเสียงลงคะแนนในการแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา 

ในกรณีที่สภามีมติเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ใหประธานสภาดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตอวุฒิสภา 

หมวด  ๖ 
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

 

 

ขอ ๑๐๙ การเสนอรางพระราชบัญญัติ  ใหนําความในขอ  ๑๐๑  ขอ  ๑๐๒  และขอ  ๑๐๓   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑๐ รางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อเสนอ  ใหเลขาธิการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการรางพระราชบัญญัตินั้นเพื่อใหสภาทราบดวย 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นเปนผูเสนอและชี้แจงรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุม 

ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่ประธานสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่มีผูเสนอตามมาตรา  ๑๔๒  (๒)  
(๓)  และ  (๔)  ของรัฐธรรมนูญเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ใหประธานสภาแจงใหผูเสนอทราบ  
หากผูเสนอไมคัดคานความเห็นของประธานสภาภายในเจ็ดวันนับแตวันสงคําแจง  ใหถือวาไมมีกรณี
เปนที่สงสัยตามมาตรา  ๑๔๓  ของรัฐธรรมนูญ  ก็ใหประธานสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหคํารับรอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแลว  หากไมพิจารณาใหคํารับรอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  ใหประธานสภาแจงเหตุขัดของใหผูเสนอทราบ 

หากผูเสนอแจงคัดคานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 
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ขอ ๑๑๒ ใหประธานสภาจัดใหมีการประชุมรวมกันของประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณากรณีตามขอ  ๑๑๑  วรรคสาม  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 
มีกรณีดังกลาว   

การประชุมรวมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ใหนําขอบังคับการประชุมนี้
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ 
ขอ ๑๑๔ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง  ใหสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับ

หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
เพื่อประโยชนแกการวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่ง  สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณา 

กอนรับหลักการก็ได  ทั้งนี้  ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่สภามีมติ 
ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน  

สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได  
และเมื่อสภาไดมีมติรับหลักการแลว  ใหสภาลงมติวาจะใหรางพระราชบัญญัติฉบับใดเปนหลักในการ
พิจารณาในวาระที่สอง 

ขอ ๑๑๕ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีผูเสนอตามมาตรา  ๑๔๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
ของรัฐธรรมนูญ   ถาคณะรัฐมนตรีขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติ 
ตามขอ  ๑๑๔  เมื่อที่ประชุมอนุมัติก็ใหรอการพิจารณาไวกอน  แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่สภามีมติ 

เมื่อประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคืนจากคณะรัฐมนตรีหรือพนกําหนดเวลาที่รอ 
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งแลว  ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๑๖ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ  ใหสภาพจิารณา
ตามลําดับตอไปเปนวาระที่สอง 

การพิจารณาในวาระที่สอง  ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ขอ ๑๑๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ  สภาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญ

หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได 
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอ  หรือเมื่อ

สมาชิกเสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหมหรือตัดทอนหรือแกไขมาตราเดิมได  แตตองไมขัดกับ

หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๑๘ การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  หรือผูพิการ  หรือผูทุพพลภาพ  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหต้ังจากบุคคลซ่ึงเปนผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  หรือ 
ผูพิการ  หรือผูทุพพลภาพ  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  โดยใหมี
สัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน  ทั้งนี้  วิธีการคัดเลือกและการเสนอชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่
ประธานสภากําหนด 

(๒) ใหต้ังจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไมเกินหนึ่งในหกของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 
(๓) จํานวนกรรมาธิการที่เหลือใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  โดยใหมีจํานวน

ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมือง 
ที่มีอยูในสภา 

การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญใหนําความในขอ  ๘๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๑๑๙ การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประชาชน 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อเสนอ  ใหต้ังจากผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิ เลือกต้ังที่ เขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  และใหนําความ 
ในขอ  ๑๑๘  (๒)  (๓)  และวรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๐ ในกรณีที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาแลว  
หากคณะรัฐมนตรี  หรือสมาชิกไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก  
ถาสภามีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น  ในการเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ใหนําความในขอ  ๑๑๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๑ การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประชาชน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อเสนอและที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  หรือผูพิการ   
หรือผูทุพพลภาพ  ใหต้ังจากผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น  
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  และใหดําเนินการเลือกต้ังตามขอ  ๑๑๘  
ตอไป 

ขอ ๑๒๒ เพื่อประโยชนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  คณะกรรมาธิการอาจขอให
เลขาธิการแตงต้ังขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหนาที่ เปน
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได 

ขอ ๑๒๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติข้ันคณะกรรมาธิการที่สภาต้ัง  สมาชิกผูใดเห็นควร
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ  ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ
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ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ  เวนแตสภาจะได
กําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับรางพระราชบัญญัตินั้นไวเปนอยางอื่น 

การแปรญัตติตองแปรเปนรายมาตรา   
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหมหรือตัดทอนหรือแกไขมาตราเดิมตองไมขัดกับหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
ขอ ๑๒๔ การพิ จารณาร างพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ   

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย   
ข้ันคณะกรรมาธิการที่สภาต้ัง  หากสภาเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอกับ 
การบริหารงานใหเสนอคําขอแปรญัตติตอประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๑๒๕ เมื่ อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญั ติเสร็จแลว   ให เสนอ 
รางพระราชบัญญัตินั้น  โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานตอประธานสภา  
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง  และถามีการแปรญัตติ  
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด  หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของ 
ผูแปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา  และใหนําความในขอ  ๙๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๖ รางพระราชบัญญั ติที่สมาชิก เปนผู เสนอ   และในข้ันรับหลักการไม เปน 
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  แตในการพิจารณาในวาระที่สอง  ถาสภาไดลงมติแกไขเพิ่มเติม 
ในมาตราใดและประธานสภาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวดวยการเงิน  ใหประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไวกอน  และสงใหที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเปนผูวินิจฉัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 
มีกรณีดังกลาว  และใหนําความในขอ  ๑๑๑  และขอ  ๑๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒๗ เมื่อประธานสภาไดรับแจงเร่ืองการรับรองรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
จากนายกรัฐมนตรีตามขอ  ๑๒๖  แลว  ใหสภาดําเนินการลงมติในวาระที่สามตอไป  แตถานายกรัฐมนตรี
ไมใหคํารับรองก็ใหดําเนินการแกไข  เพื่อมิใหร างพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญั ติ 
เกี่ยวดวยการเงิน 
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ขอ ๑๒๘ ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ใหถือวา
สมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ  และประธานของที่ประชุมมีฐานะเปน
ประธานคณะกรรมาธิการดวย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเปนการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป 

ขอ ๑๒๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ใหสภา
พิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง  คําปรารภ  แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราและใหสมาชิกอภิปรายได
เฉพาะถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม  หรือผูแปรญัตติที่มีการสงวนคําแปรญัตติ  หรือกรรมาธิการ  
ที่มีการสงวนความเห็นไว  ทั้งนี้  เวนแตที่ประชุมจะลงมติเปนอยางอื่น 

การพิจารณาร างพระราชบัญญั ติที่ เปนการแกไขเพิ่มเ ติมกฎหมายเดิม   ใหพิจารณา 
เรียงตามลําดับมาตราที่ไดแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมดวย  และใหนําความในวรรคหนึ่ง  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓๐ เมื่อไดพิจารณาตามขอ  ๑๒๙  จนจบรางแลว  ใหสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อีกคร้ังหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได  แตจะขอแกไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดไมได  นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู 

ขอ ๑๓๑ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว  ใหสภาลงมติในวาระที่สาม
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยไมมีการอภิปราย 

ขอ ๑๓๒ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติก็ดี   
หรือลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบก็ดี  รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป  เวนแตรางพระราชบัญญัติ
ที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๑๓๓ รางพระราชบัญญัติใดตองยับย้ังไวโดยบทบัญญัติมาตรา  ๑๔๗  ของรัฐธรรมนูญ  
เมื่อกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๔๘  ของรัฐธรรมนูญไดลวงพนไป  สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวาย่ีสิบคน  ใหยกรางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไวนั้นข้ึนเพื่อใหสภาพิจารณาลงมติยืนยัน 
รางเดิมหรือรางของคณะกรรมาธิการรวมกัน 

ขอ ๑๓๔ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติใด  ใหประธานสภา
ดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา 

ใหมีสารบบลงวันที่สภาสงรางพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา  และวันที่สภาไดรับรางพระราชบัญญัติ
คืนจากวุฒิสภา 
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ขอ ๑๓๕ ในกรณีที่วุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติที่ไดเสนอไปตามขอ  ๑๓๔   

ใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน  เพื่อใหสภาพิจารณาวาจะเห็นชอบดวย

กับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม 

ถาสภาไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม  ใหประธานดําเนินการใหสภากําหนดจํานวนและ

ต้ังกรรมาธิการรวมกัน  เมื่อสภาไดกําหนดจํานวนและต้ังกรรมาธิการรวมกันแลว  ใหประธานสภา 

แจงไปยังวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว  ใหเสนอรายงานและ 

รางพระราชบัญญัตินั้นตอประธานสภา  เพื่อใหสภาพิจารณาลงมติวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับ

รางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการรวมกันเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกร 

ตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของ

คณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา  และใหนําความในขอ  ๙๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๓๖ ในกรณีรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวมีขอความผิดพลาด 

ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางการพิจารณาของสภา  ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี 

ผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน  ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได  หากที่ประชุมสภาลงมติ

เห็นชอบ  ก็ใหดําเนินการได 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอกลับมาทบทวนและใหเหตุผล

ที่ชัดเจน 

การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปนและใหกระทําในที่ประชุมสภา   

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหประธานสภาแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบและใหดําเนนิการ

ตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญตอไป 

ขอ ๑๓๗ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  เมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา  เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้น  มีขอความขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ใหเสนอความเห็น

ตอประธานสภา  โดยประธานสภาตองชะลอและใหโอกาสสมาชิกสามารถเสนอไดภายในสามวันนับแต

วันถัดจากวันที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบ 
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หมวด  ๗ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 

ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไป 
 

 

ขอ ๑๓๘ เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไป  ตามมาตรา  ๑๓๖  (๑๑)  มาตรา  ๑๔๐  วรรคสอง  และ 
มาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนูญ  ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
คางการพิจารณาอยูในวาระใด  ก็ใหพิจารณาตอไปในวาระนั้น  และใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  
ถาอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นใหม 

ขอ ๑๓๙ ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นอยูระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกัน  ใหสภาต้ังกรรมาธิการรวมกันฝายสภาขึ้นใหมและให
ประธานสภาแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ 

ขอ ๑๔๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 
ที่คางการพิจารณาใหดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด  ๕  การเสนอและ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือหมวด  ๖  การเสนอและการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติ  แลวแตกรณี 

หมวด  ๘ 
กระทูถาม 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑๔๑ กระทูถามมี  ๒  ประเภท  คือ 
(๑) กระทูถามสด 
(๒) กระทูถามทั่วไป 
ขอ ๑๔๒ การต้ังกระทูถาม  ใหผูต้ังกระทูถามมีอิสระจากมติพรรคการเมือง 
กระทูถามแตละกระทูนั้น  ใหต้ังถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว 
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ขอ ๑๔๓ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกลงใสราย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 
(๓) เปนเร่ืองที่ไดตอบแลวหรือชี้แจงแลววาไมตอบ 
(๔) เปนเร่ืองที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซ่ึงมีผูเสนอมากอน 
(๕) เปนการใหออกความเห็น 
(๖) เปนปญหาขอกฎหมาย 
(๗) เปนเร่ืองที่ไมมีสาระสําคัญ 
(๘) เปนเร่ืองสวนตัวของบุคคลใด  เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ 
ขอ ๑๔๔ กระทูถามตามขอ  ๑๔๓  (๓)  และ  (๔)  นั้น  จะต้ังกระทูถามข้ึนใหมได  ในเมื่อ

สาระสําคัญตางกัน  หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามคร้ังนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อต้ังกระทูถาม
คร้ังกอน 

ขอ ๑๔๕ กระทูถามที่สมาชิกต้ังถาม  ใหประธานสภาทําการตรวจสอบ  และหากมีขอบกพรอง  
ใหประธานสภาแจงสมาชิกผูนั้นทราบ 

ขอ ๑๔๖ การประชุมคร้ังหนึ่ง  ๆ ใหบรรจุกระทูถามสดไดไมเกินสามกระทูและกระทูถามทั่วไป
ไมเกินสามกระทู  แตถาหากมีกระทูถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจํานวนมากหรือ 
มีกระทูถามทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังที่แลว  ประธานสภาจะบรรจุกระทูถามทั่วไปเกินกวานี้ก็ได 

การจัดลําดับกระทูถามในที่ประชุมสภา  ใหจัดตามลําดับ  คือ  กระทูถามสดและกระทูถามทั่วไป 
ขอ ๑๔๗ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกต้ังกระทูถามตองเขารวมประชุมสภาเพื่อตอบ

กระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง  เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจตอบกระทู   
แตตองแจงเหตุจําเปนนั้นเปนหนังสือตอประธานสภากอนหรือในวันประชุมสภา  และใหกําหนดวา 
จะตอบไดเมื่อใด 

ขอ ๑๔๘ การต้ังกระทูถามตองชัดเจน  ไมฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือมีลักษณะเปนการ
อภิปราย 

การตอบกระทูถามของรัฐมนตรี  ใหนําความในวรรคหนึ่ง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๑๔๙ ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามเมื่อใดกไ็ด   
ขอ ๑๕๐ กระทูถามใดที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว าเหตุการณได เปลี่ ยนแปลงไป  

ประธานสภาอาจสั่งใหนําออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมได  เมื่อไดรับความยินยอม 
ของผูต้ังกระทูถาม 
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ขอ ๑๕๑ กระทูถามตกไป  เมื่อ 
(๑) ถึงระเบียบวาระกระทูถามของผูใด  ถาผูต้ังกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุม 
(๒) สมาชิกภาพของผูต้ังกระทูถามส้ินสุดลง 
(๓) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 
(๔) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

สวนที่  ๒ 
กระทูถามสด 

 

 

ขอ ๑๕๒ การต้ังกระทูถามสด  สมาชิกแตละคนมีสิทธิต้ังกระทูถามไดคร้ังละหนึ่งกระทู  
โดยใหทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทูถามกอนเร่ิมประชุม 
ตามเวลาที่ประธานสภากําหนด  โดยระบุชื่อเร่ืองที่จะถามพรอมระบุวัตถุประสงควาจะถามนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผูใด  และตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนเร่ืองสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน 
(๒) เปนเร่ืองที่กระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
(๓) เปนเร่ืองเรงดวน 
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามสดหรือไม 
ขอ ๑๕๓ ในสัปดาหใดมีกระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยแลวเกินจํานวนสามกระทู   

ใหประธานสภาจับสลากใหเหลือเพียงสามกระทู  ในจํานวนสามกระทูนี้  หากปรากฏวามีกระทูถาม 
ที่เปนเร่ืองทํานองเดียวกัน  ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป 

ขอ ๑๕๔ กระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยตามขอ  ๑๕๒  หรือไดดําเนินการตามขอ  ๑๕๓  แลว  
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามสดและแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกต้ังกระทูถามทราบ 

ขอ ๑๕๕ การถามและการตอบกระทูถามสดในการประชุมคร้ังหนึ่ง ๆ  มีกําหนดเวลาไมเกิน
หกสิบนาที 

ขอ ๑๕๖ กระทูถามสดแตละกระทูใหถามดวยวาจาไดเร่ืองละไมเกินสามครั้งและตองถามตอบ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาย่ีสิบนาที  เวนแตในสัปดาหใดมีกระทูถามสดนอยกวาสามกระทู  ก็ให
ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดสวนภายในเวลาหกสิบนาที 

ขอ ๑๕๗ ในระหวางการถามกระทูถามสด  หากประธานวินิจฉัยวาคําถามขอใดเขาลักษณะ
ตองหามตามขอ  ๑๔๓  ใหประธานมอีํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงคําถาม 
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สวนที่  ๓ 
กระทูถามทั่วไป 

 

 

ขอ ๑๕๘ การต้ังกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา  โดยมี
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย  และระบุวาจะใหตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา 

ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไป  ตองเปนขอเท็จจริงที่ผู ต้ังกระทูถามรับรอง 
วาถูกตองแมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม  และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบ 
ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 

ขอ ๑๕๙ ใหประธานสภาวินิจฉัยวากระทูถามใดมีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๔๓  หรือมีลักษณะ
ตามขอ  ๑๔๔  และเมื่อวินิจฉัยแลวใหแจงผูต้ังกระทูถามทราบภายในเจ็ดวัน 

กระทูถามที่ประธานสภาวินิจฉัยวาเปนกระทูถาม  ใหจัดสงไปยังรัฐมนตรีที่ถูกต้ังกระทูถาม 
ขอ ๑๖๐ กระทูถามที่ตองตอบในที่ประชุมสภา  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่สงไปยังรัฐมนตรีตามขอ  ๑๕๙  วรรคสอง 
ขอ ๑๖๑ กระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา  ใหประธานสภาแจงรัฐมนตรีที่ถูกต้ัง

กระทูถามเพื่อดําเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงไปยังรัฐมนตรีตามขอ  ๑๕๙  วรรคสอง 
เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลวใหสงราชกิจจานุเบกษาที่มีคําตอบกระทูถามมาเพื่อใหประธานสภา

แจงใหผูต้ังกระทูถามทราบ 
หากรัฐมนตรีไมสามารถตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเหตุขัดของเปนหนังสือ

และใหกําหนดวาจะตอบไดเมื่อใดเพื่อประธานสภาแจงใหผูต้ังกระทูถามทราบ 
ขอ ๑๖๒ การต้ังกระทูถามทั่วไปตามขอ  ๑๕๘  ในการประชุมใหบรรจุกระทูลําดับแรก 

ของสมาชิกเขาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับกอนหลังที่ไดย่ืนตอประธานสภา 
เมื่อไดตอบกระทูตามวรรคหนึ่งแลว  ใหพิจารณาบรรจุกระทูลําดับถัดไปของแตละบุคคลเขาสู

ระเบียบวาระการประชุมตามลําดับที่ไดย่ืนไวตอประธานสภา 
กระทูที่ตองตอบในที่ประชุมสภา  ทั้งที่ไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระ

ในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ  เมื่อส้ินสุดสมัยประชุมใหประธานสภารวบรวมแจงรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ
ดําเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน 

ขอ ๑๖๓ กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา  เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลว  ผูต้ังกระทูถาม 
มีสิทธิซักถามไดอีกหนึ่งคร้ัง  เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นและประธาน
อนุญาต 
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หมวด  ๙ 
การพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี 

 

 

ขอ ๑๖๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญ  สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลไดหนึ่งชื่อ  การเสนอนั้น 
ตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูและสมาชิก 
แตละคนมีสิทธิรับรองไดหนึ่งชื่อ 

การรับรองใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ  ๗๕  (๑) 
ขอ ๑๖๕ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีใหกระทํา 

เปนการเปดเผยตามขอ  ๗๕  (๒)  และใหประธานประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ 
ขอ ๑๖๖ ถาการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีไมมีผูไดรับ

คะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูและมีการออกเสียงลงคะแนน
ตามขอ  ๑๖๕  หลายคร้ัง  การเสนอชื่อบุคคลผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๓  
ของรัฐธรรมนูญ  ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในการลงคะแนนครั้งสุดทายเปนผูที่จะไดรับแตงต้ังเปน
นายกรัฐมนตรี 

ขอ ๑๖๗ ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๘๒  
(๑)  (๒)  (๓)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ของรัฐธรรมนูญ  ใหนําความในขอ  ๑๖๔  ขอ  ๑๖๕  และขอ  ๑๖๖  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

 

 

ขอ ๑๖๘ การเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๖๐  ของรัฐธรรมนูญ  ตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา  
โดยระบุเร่ืองที่จะขอเปดอภิปรายและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซ่ึงเปน
บุคคลตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญไวในญัตติดวย 

กรณีเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  
ตองแสดงหลักฐานการยื่นคํารองขอตามมาตรา  ๒๗๑  ของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๑๖๙ เมื่อประธานสภาไดรับญัตติตามขอ  ๑๖๘  แลว  ใหทําการตรวจสอบ  หากมีขอบกพรอง
ใหประธานสภาแจงผูเสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ 
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เมื่อประธานสภาไดตรวจสอบความถูกตองของญัตติแลว  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเร่ืองดวนและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

ขอ ๑๗๐ การเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ตามมาตรา  ๑๕๙  หรือมาตรา  ๑๖๐  ของรัฐธรรมนูญ  ใหนําความในขอ  ๑๖๘  เวนแตการเสนอชื่อ 
ผูสมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  และขอ  ๑๖๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗๑ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมสภาเพื่อชี้แจงดวยตนเอง  หากมี
เหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจชี้แจง  ตองแจงเปนหนังสือตอประธานสภากอน  หรือในวัน
ประชุมสภา 

การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  จะชี้แจงคําอภิปรายของสมาชิกทีละคนเปนลําดับไปหรือจะรอรวม
ชี้แจงคร้ังละหลายคนก็ได 

ขอ ๑๗๒ ในการอภิปรายและการลงมติไมไววางใจ  สมาชิกมีอิสระจากพรรคการเมือง 
การอภิปรายตามวรรคหนึ่ง  นอกจากที่กําหนดไวในสวนนี้แลว  ใหนําความในหมวด  ๓   

สวนที่  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ยกเวนขอ  ๕๙ 

หมวด  ๑๑ 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

 

 

ขอ ๑๗๓ สถานที่ประชุมของสภายอมเปนที่เคารพและเปนเขตหวงหาม  บุคคลซ่ึงเขาไป 
ตองประพฤติตนใหเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ  และตองแตงกายตามที่ประธานสภากําหนด  บุคคลอื่น 
ที่ไมใชสมาชิกหรือเจาหนาที่  เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมของสภา 

การแตงกายของสมาชิกนั้นใหแตงเคร่ืองแบบสมาชิกรัฐสภา  หรือสากลนิยม  หรือชดุพระราชทาน  
หรือตามที่ประธานสภากําหนด 

หามใชเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ  ซ่ึงกอใหเกิดการรบกวนในหองประชุมสภา 
ขอ ๑๗๔ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้  ประธานมีอํานาจเตือน  หามปราม  ใหถอนคําพูด  หามพูด

ในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู  ใหกลาวขอขมาในที่ประชุม  หรือส่ังใหออกไปจากที่ประชุมโดยมีหรือ 
ไมมีกําหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได 

ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุม  หากผูนั้นขัดขืน  ประธานมีอํานาจสั่ง 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  ใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมหรือออกไปใหพนบริเวณสภา 

คําส่ังของประธานตามขอนี้  ผูใดจะโตแยงไมได 
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ขอ ๑๗๕ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะ 
เขามาในที่ประชุมสภา  หรือบริเวณสภา  หรือเขาฟงการประชุมของสภา  ตลอดจนมารยาทของบุคคล
เชนวานั้น  และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมของสภา  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภา
กําหนด 

หมวด  ๑๒ 
บทสุดทาย 

 

 

ขอ ๑๗๖ ถาประธานขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวา
ย่ีสิบคน  ใหงดใชขอบังคับขอหนึ่งขอใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี  หากที่ประชุม
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกในที่ประชุมก็ใหงดใชได 

ขอ ๑๗๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๕๕  ของรัฐธรรมนูญ  ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้  
ใหเปนอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย  และเมื่อที่ประชุมไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมเปนประการใดแลว  ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด 

การขอใหที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระทําไดโดยประธานขอปรึกษาหรือสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 

ขอ ๑๗๘ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้  ตองเสนอเปนญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรอง 
ไมนอยกวาย่ีสิบคน 

การเสนอและพิจารณาญัตติในวรรคหนึ่ง  ใหนําขอบังคับวาดวยการเสนอและการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗๙ ในกรณีมีเร่ืองที่สภาจะตองพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการจับ  
หรือคุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะเปนผูตองหาในคดีอาญาในระหวาง
สมัยประชุมตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ  หรือในกรณีมีเร่ืองที่สภาจะตองพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหมีการพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟองในระหวางสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หากประธานสภาเห็นวาเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป  ประธานสภา
อาจสั่งใหนําออกจากระเบียบวาระการประชุมได  แลวแจงใหที่ประชุมทราบ 

ขอ ๑๘๐ ในกรณีที่ประธานสภาไดดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคสองหรือวรรคหา   
ของรัฐธรรมนูญแลว  ใหประธานสภาแจงใหสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๘๑ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จไปแลวกอนใชขอบังคับนี้  
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๘๒ ใหนําขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาใชบังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลม  จนกวาจะไดมีการตราและประกาศใชขอบังคับวาดวย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการขึ้นใหม 

ขอ ๑๘๓ ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาต้ัง  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะปฏิบัติหนาที่
เสร็จส้ิน 

ขอ ๑๘๔ ใหบรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรที่ใชบังคับอยูในวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทแหงขอบังคับนี้  จนกวาจะมีขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท 

รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  รักษาราชการแทน 
ประธานสภาผูแทนราษฎร 


