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ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สภาผูแทนราษฎรจึงตราขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คําวา
“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาผูแทนราษฎร
“รองประธานสภา” หมายความวา รองประธานสภาผูแทนราษฎร
“สภา” หมายความวา สภาผูแทนราษฎร
“ประธาน” หมายความวา ประธานของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“กรรมาธิการ” หมายความวา กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของสภา
“บริ เ วณสภา” หมายความว า อาณาบริ เ วณอั น เป น ขอบเขตของสภาผู แ ทนราษฎรและ
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
ตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่อ
หลายชื่อ ใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
ใหประธานประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุม
ขอ ๖ การเลือกรองประธานสภา ใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่สภามีม ติใหมีรองประธานสภาสองคน ใหเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งกอน
แลวจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง
ขอ ๗ เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาไดแลว ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงไปยัง
นายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนําความกราบบังคมทูล
เมื่อพระมหากษัตริย ไดทรงแตงตั้ งประธานสภาและรองประธานสภาแลว ใหเลขาธิการ
สงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบดวย
หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหนาที่ของเลขาธิการ
ขอ ๘ ประธานสภามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนประธานของที่ประชุมสภา
(๒) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภา
(๓) ควบคุมการรักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมสภา ตลอดถึงบริเวณสภา
(๔) เปนผูแทนสภาในกิจการภายนอก
(๕) แตงตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ อันเปนประโยชนตอกิจการของสภา
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๙ รองประธานสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอันเปนอํานาจหนาที่
ของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย
เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภา หรือมีแตไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีทมี่ ี
รองประธานสภาสองคน ให ร องประธานสภาคนที่ ห นึ่ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนประธานสภา
ถารองประธานสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่สองเปนผู
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา
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ขอ ๑๐ เลขาธิการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นัดประชุมสภาและคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขาปฏิบัติหนาที่
(๓) ชวยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๔) จัดทํารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ขอมูลและโสตทัศนวัสดุของสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
(๘) หนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย
หมวด ๓
การประชุม
สวนที่ ๑
วิธีการประชุม
ขอ ๑๑ การประชุมยอมเปนการเปดเผย เวนแตคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภารองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
และประธานสภาตอ งจัด ให มี การถ า ยทอดสดการประชุ ม ทางวิ ทยุ กระจายเสี ยงและวิท ยุโ ทรทั ศ น
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับไดอยางทั่วถึง เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ
ในกรณี ที่ ไ มส ามารถถ ายทอดสดการประชุ ม ตามวรรคสองได ให ป ระธานสภาจัด ให มี
การเผยแพรบันทึกเทปการประชุมดังกลาวผานทางสื่อที่เหมาะสม โดยเร็ว
การประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธาน
เทานั้น
ขอ ๑๒ ใหมีการประชุมครั้งแรกภายในสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสามัญหรือวิสามัญ
ของรัฐสภา
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การประชุมครั้งตอไปใหเปนไปตามมติที่สภากําหนดไว แตถามีเหตุอันสมควรประธานสภา
จะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนพิเศษ ใหเรียกประชุมได
ขอ ๑๓ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ เวนแตเมื่อไดบอกนัดในที่ประชุมแลว
การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน แตถาประธานสภาเห็น สมควรจะนัดเร็ว
กวานั้นก็ได
ขอ ๑๔ ใหสงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวของไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
ถาประธานสภาเห็น สมควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่ม เติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได แตตองกอน
วันประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน
ขอ ๑๕ การนัดประชุมหรือการสงเอกสารตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ อาจดําเนินการทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมดวยก็ได เมื่อประธานสภาเห็นสมควร
เวนแตการจัดสงเอกสารลับ ใหเปนไปตามที่ประธานสภากําหนด
ขอ ๑๖ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) กระทูถาม
(๒) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๓) รับรองรายงานการประชุม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่คางพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานสภาเห็น วาเรื่องใดเปน เรื่องดวน จะจัดไวใ นลําดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได แตจะจัดไวกอนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไมได
ขอ ๑๗ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกปรึกษาหารือ
ปญ หาที่เ กี่ย วกับ ความเดือ ดร อนของประชาชนหรื อป ญ หาอื่น ใดได ตามหลัก เกณฑ แ ละวิธี การที่
ประธานสภากําหนด และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกทราบ
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ขอ ๑๘ กอนเขาประชุม ทุกครั้งใหสมาชิกมาประชุม ลงชื่อในเอกสารที่จัดไวหรือแสดงตน
ตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
เมื่ อ มี ส มาชิ ก ลงชื่ อ มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู
จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗
ของรัฐธรรมนูญ ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได
เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองคประชุมและมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหประธานดําเนินการ
ประชุมได
เมื่อประธานขึ้นบัลลังก ใหผูที่อยูในที่ประชุมยืนขึ้นจนกวาประธานไดนั่งลง
ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดประชุมไปสามสิบนาทีแ ลว จํานวนสมาชิกยังไมครบองคประชุม
ประธานจะสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได
ขอ ๒๐ เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุม
เปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ตามขอ ๕ และขอ ๖ หรือเพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุมครั้งนั้น
ในกรณีที่ที่ประชุมตองประชุมปรึกษาเรื่องอื่น
ในการเลือกประธานเฉพาะคราว ใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ การประชุม ใหที่ป ระชุม พิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูใ นระเบียบวาระการประชุ ม
และตอ งดํ าเนิ น การพิจ ารณาตามลํา ดับระเบีย บวาระการประชุ ม ที่ จัด ไว เวน แต ที่ป ระชุ ม จะลงมติ
เปนอยางอื่น
ขอ ๒๒ ผูใ ดประสงคจ ะกล า วถ อ ยคํ าต อ ที่ป ระชุ ม ใหย กมือ ขึ้น พ น ศี ร ษะ เมื่ อประธาน
อนุญาตแลว จึงยืนขึ้นกลาวได และตองเปนคํากลาวกับประธานเทานั้น
ขอ ๒๓ ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดตอที่ประชุม ใหประธานพิจารณาอนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น แตรัฐมนตรีจะไมตอบก็ได
ถาเห็นวาขอซักถามนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ขอ ๒๔ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาล องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภา ใหผูแ ทนขององคกรนั้น มีสิทธิเขาแถลง
หรือชี้แจงตอที่ประชุมได เมื่อประธานอนุญาต
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ในการแถลงหรือชี้แจง ใหนําความในขอ ๖๑ ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ และขอ ๖๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๒๕ ประธานมีอํานาจปรึกษาหารือที่ประชุม ในปญหาใด ๆ กําหนดวิธีการตรวจสอบ
องคประชุม สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
ถาประธานลงจากบั ลลั งกโ ดยไมไ ดสั่ง อย างใด และไม มีร องประธานปฏิบั ติห นาที่ แ ทน
ใหเลิกการประชุม
ขอ ๒๖ รายงานการประชุม เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรตรวจแลว กอนที่
จะเสนอใหสภารับรอง ใหทําสําเนาวางไวไมนอยกวาเจ็ดวัน ณ บริเวณสภาเพื่อใหสมาชิกตรวจดูได
รายงานการประชุมทุกครั้งจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาการประชุม ที่ขาดการประชุม
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแตละเรื่อง
สมาชิ กมี สิ ทธิ ขอแกไ ขเพิ่ม เติม รายงานการประชุม ดั งกลา วให ตรงตามที่ เป น จริ งโดยยื่ น
คําขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ถาคณะกรรมาธิการไมยอม
แกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอใหสภาวินิจฉัย
ขอ ๒๗ รายงานการประชุมครั้งใด เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแลว ถามีการ
แกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการแกไขเพิ่มเติมเองหรือโดยสมาชิกขอแกไขเพิ่มเติมก็ตาม
ในคราวที่ส ภาพิ จารณารับรองรายงานการประชุ ม นั้น คณะกรรมาธิก ารจะตอ งแถลงตอ ที่ประชุ ม
ถึงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
ขอ ๒๘ เมื่อสภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภาลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน
รายงานการประชุม ที่ไดรับรองแลว แตประธานสภายังมิไดลงลายมือชื่อไวเปน หลักฐาน
หรือรายงานการประชุมที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง ใหเลขาธิการบันทึก
เหตุนั้นไว และเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการประชุมนั้น
ขอ ๒๙ สภาอาจมีมติไมใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนก็ได
แตใหมีบันทึกเหตุการณไว
ขอ ๓๐ การเปดเผยรายงานการประชุม ลับ ใหคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อใหสภามีมติวาจะเปดเผยหรือไม
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ขอ ๓๑ สภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอัน เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ที่ไดกลาวหรือปรากฏในการประชุมก็ได
ขอ ๓๒ ในกรณีที่สมาชิกกลาวถอยคําในที่ประชุ ม ที่มีการถายทอดทางวิทยุ กระจายเสีย ง
หรือ วิทยุ โทรทัศ น อั น อาจเป น เหตุใ หบุค คลอื่ น ซึ่ง ไมใ ชรัฐ มนตรีห รือสมาชิ กได รับความเสีย หาย
บุคคลนั้นมีสิทธิรองขอตอประธานสภาภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่มีการประชุมครั้งนั้น
เพื่อใหมีการโฆษณาคําชี้แจง
การยื่นคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมคําชี้แจงประกอบขอเท็จจริงอยางชัดเจนและอยูในประเด็น
ที่ผูรองอางวากอใหเกิดความเสียหายเทานั้น
ขอ ๓๓ ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวาคํารองและคําชี้แจงที่ผูรองกลาวอางมานัน้
เปนไปตามขอ ๓๒ หรือไม
ใหประธานสภาวินิจฉัยคํารองและคําชี้แจงใหแ ลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับ
คํารอง
ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยวาคํารองและคําชี้แจงไมเปนไปตามขอ ๓๒ ใหยกคํารองเสีย
และแจงใหผูรองทราบ
คําวินิจฉัยของประธานสภาใหถือเปนเด็ดขาด
ขอ ๓๔ ในกรณี ที่ ป ระธานสภาได วิ นิ จ ฉั ย ว า คํ า ร อ งและคํ า ชี้ แ จงเป น ไปตามข อ ๓๒
ใหประธานสภาจัดใหมีการโฆษณาโดยวิธีปดประกาศคําชี้แ จงไมนอยกวาเจ็ดวัน ไว ณ บริเวณสภา
ที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่ประธานสภาเห็นสมควร
ขอ ๓๕ เมื่ อ ประธานสภาดํ า เนิ น การตามข อ ๓๔ แล ว ให แ จ ง ผู ร อ ง ผู ก ล า วถ อ ยคํ า
ที่กอใหเกิดความเสียหาย และที่ประชุมสภารับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ขอ ๓๖ ใหเลขาธิการเปน ผูพิม พและโฆษณารายงานการประชุม ทั้งนี้ นอกจากรายงาน
การประชุมลับที่สภามีมติไมใหเปดเผย
สวนที่ ๒
การเสนอญัตติ
ขอ ๓๗ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภา และตองมีจํานวนสมาชิก
รับรองไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น
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ขอ ๓๘ ญั ตติ ที่ เป น ร างพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญตามมาตรา ๑๓๙ หรื อร าง
พระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ และญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปน
ผูเสนอไมตอ งมีผูรับรอง
ขอ ๓๙ ญัตติข อใหส ภามี ม ติใ ห รัฐ มนตรีผู ใ ดเขารว มประชุม ในเรื่ อ งใดในที่ ประชุ ม สภา
ตามมาตรา ๑๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๔๐ ญัตติขอใหสภามีมติวากรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสภากับองคกร
ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๔๑ ญัต ติ ข อให ส ภาตั้ง คณะกรรมาธิก ารหรื อ ขอใหค ณะกรรมาธิ การสามั ญ คณะใด
คณะหนึ่ง กระทํา กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่อ งใด ๆ อัน อยูใ นอํานาจหนาที่ ของสภา
ตามมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญ ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๔๒ ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือมีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศไมวาในทางเศรษฐกิจ
หรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ ที่กระทบกระเทือนตอเสรีภาพของประชาชน
อยางรายแรง จะเสนอญัตติดวนเพื่อใหสภาพิจารณาเปนการดวนก็ได
ญั ต ติ ด ว นต อ งไม มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั บ กระทู และต อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ส ภา
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย
ขอ ๔๓ ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวาญัตติใดเปนญัตติดวนหรือไม และเมื่อ
วินิจฉัยแลวใหแจงผูเสนอญัตติทราบพรอมดวยเหตุผลภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตตินั้น
ใหประธานสภาบรรจุญัตติดวนเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยวาไมไดเปนญัตติดวน ใหประธานสภาดําเนินการตอไปตามขอ ๔๕
ขอ ๔๔ ญัตติที่จะกอใหเกิดผลใชบั งคับเปน กฎหมาย ตองเสนอเปน รางพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๔๕ ภายใตบังคับขอ ๔๓ และขอ ๔๔ ใหประธานสภาบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระ
การประชุ ม ภายในเจ็ด วั น นั บ แตวั น ที่ไ ด รั บญั ต ติ นั้น ตามลํ า ดับ ที่ ยื่น ก อ นหลั ง กํ าหนดวั น ดั งกล า ว
ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
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ขอ ๔๖ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ
(๑) ขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน
(๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ขอใหลงมติตามขอ ๒๙ หรือขอ ๓๑
(๔) ญัตติในขอ ๔๗ ขอ ๗๒ ขอ ๗๕ ขอ ๗๖ ขอ ๑๑๗ หรือขอ ๑๗๖
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ญัตติตาม (๒) ถาเปน การเสนอเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติ เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว ใหมีผลบังคับในการประชุมครั้งตอไป
ขอ ๔๗ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาญัตติใดอยู หามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา เวนแตญัตติ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไมใ ชรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ หรือราง
พระราชบัญญัติ
(๒) ขอให ร วมระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น ทํ า นองเดี ย วกั น หรื อ
เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๓) ขอใหสง ปญหาไปยังคณะกรรมาธิ การเพื่อ พิจารณา หรือ ขอใหบุค คลใดสง เอกสาร
หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา
(๖) ขอใหปดอภิปราย
(๗) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา
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 ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา ใหญัตติเดิมเปนอันตกไป
ขอ ๕๑ ญัตติที่เสนอลวงหนาเปนหนังสือ ผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อในญัตตินั้น
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ขอ ๕๒ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ใหผูรับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี
ยกมือขึ้น พนศีรษะ เวน แตการรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน นายกรัฐมนตรี
ตามขอ ๑๖๔
ขอ ๕๓ ญัตติที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม แลว หากผูเสนอญัตติจะถอนญัตติหรือ
จะแกไขเพิ่มเติมหรือจะถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอ หรือผูรับรองจะถอนการรับรองญัตติจะตอง
ไดรับความยินยอมของที่ประชุม
ขอ ๕๔ การถอนคําแปรญัตติ จะกระทําเมื่ อ ใดก็ไ ด แต การขอแกไขเพิ่ม เติม คําแปรญัต ติ
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติ
ขอ ๕๕ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกัน
จะกระทํามิได
ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมชี้แ จงในที่ประชุม หรือผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมอยู
ในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย ญัตติหรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป
การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา
ขอ ๕๖ ญัตติใดตกไปแลว หามนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุม
เดียวกัน เวน แตญัตติที่ยังไมไดมีการลงมติหรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวา
เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป
ขอ ๕๗ ญัตติใดที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมแลว หากสภาไมไดพิจารณาในสมัยประชุมนั้น
ใหเปนอันตกไป เวนแตญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ตามขอ ๔๔
สวนที่ ๓
การอภิปราย
ขอ ๕๘ ผูมีสิทธิ อภิปรายกอน คือ ผูเสนอญัต ติหรือผู แ ปรญั ตติ แตถาผู เสนอญั ตติหรื อ
ผูแปรญัตติมีหลายคน ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
กรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งไดสงวน
ความเห็น หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผูรบั มอบหมายจากผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติไวในขั้น
คณะกรรมาธิการ ใหมีฐานะเสมือนเปนผูแปรญัตติดวย
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ขอ ๕๙ เมื่ อ ผู อ ภิ ป รายก อ นได อ ภิ ป รายแล ว การอภิ ป รายในลํ า ดั บ ต อ ไปจะต อ งเป น
การอภิปรายสลับกันระหวางฝายคานและฝายสนับสนุน เวนแตในวาระของฝายใดไมมีผูอภิปรายอีกฝายหนึ่ง
จึงอภิปรายซอนได
การอภิป รายไมส นับสนุน และไมค าน ยอ มกระทํ าได โดยไมต องสลับ และไมใ หนับ เป น
วาระอภิปรายของฝายใด
ขอ ๖๐ ถามีผูขออภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ
ผูแปรญัตติ และผูซึ่งยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ ๖๑ การอภิ ปรายต องอยู ในประเด็ นหรื อเกี่ ยวกั บประเด็นที่ กํ าลั งปรึ กษากั นอยู ต องไม
ฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผูอื่น และหามไมใหนําเอกสารใด ๆ มาอานใหที่ประชุม ฟง
โดยไมจําเปน และหามไมใหนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุม เวนแตประธานจะอนุญาต
หามผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอัน ไมสุภาพ ใสราย หรือเสียดสีบุคคลใด และหาม
กลาวถึงพระมหากษัตริยหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน
ขอ ๖๒ ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได
ขอ ๖๓ สมาชิกผูใดตองการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับ ใหยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ
ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่ประทวงหรือไม
คําวินิจฉัยของประธานถือเปนเด็ดขาด
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวหรือ
เรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น
ขอ ๖๔ เมื่อมีผูประทวงตามขอ ๖๓ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนหรือตามคําวินิจฉัย
ของประธานได
ถาผูอภิปรายออกไปจากที่ประชุมสภาโดยไมถอนคําพูดตามคําวินิจฉัยของประธาน ใหประธาน
บันทึกการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยไวในรายงานการประชุม
ขอ ๖๕ การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมลงมติใหปด อภิปราย
(๓) ที่ประชุมลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
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ขอ ๖๖ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหที่ประชุม
วินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได
ขอ ๖๗ เมื่อ การอภิป รายไดยุ ติแ ล ว หามผูใ ดอภิป รายอีก เว น แต ที่ประชุม จะต องลงมติ
ในเรื่องนั้น จึงใหผูซึ่งมีสิทธิอภิปรายกอนคนใดคนหนึ่งในแตละญัตติ มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหนึ่ง
เปนครั้งสุดทายกอนที่ที่ประชุมจะลงมติ
ขอ ๖๘ ประธานอาจอนุญาตใหรัฐมนตรีมอบหมายใหบุคคลใด ๆ ชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุม
ประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๖๙ ถาประธานใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืน ขึ้น ใหผูที่กําลังพูด หยุดพูดและ
นั่งลงทันที
สวนที่ ๔
การลงมติ
ขอ ๗๐ ในกรณีที่จะตองมีมติของสภา ใหประธานมีสัญญาณใหสมาชิกทราบกอนลงมติ
ประธานมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวน แตที่ประชุม จะมีม ติ
เปนอยางอื่น
ขอ ๗๑ เสียงขางมากตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนั้น ถาความเห็นของ
ที่ประชุมมีตั้งแตสองฝายขึ้นไป ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด
ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๒ การออกเสี ย งลงคะแนนให ก ระทํ า เป น การเป ด เผย แต เ มื่ อ สมาชิ ก เสนอญั ต ติ
โดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคนขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติใหลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม ใหถือเปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําแทนกันมิได
ขอ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเลือก หรือ ให ความเห็น ชอบใหบุคคลดํารงตํา แหนงใด
ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ ใหกระทําเปนการลับ
ขอ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนน หามมิใหรัฐมนตรีซึ่งเปนสมาชิกในขณะเดียวกันออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัตหิ นาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
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ขอ ๗๕ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกําหนด
(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) เขี ย นเครื่ อ งหมายบนแผ น กระดาษใส ซ องที่ เ จ า หน า ที่ จั ด ให ผู เ ห็ น ด ว ยให เ ขี ย น
เครื่องหมาย 9 ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมาย 8 สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมาย {
(๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ใหนําความในขอ ๗๕ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗๗ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ ๗๕ (๑) แลว ถาสมาชิกรองขอใหมีการนับใหม
โดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน ก็ใ หมีการนับ คะแนนเสียงใหม และใหเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน
เปนวิธีตามขอ ๗๕ (๒) เวนแตคะแนนเสียงตางกันเกินกวายี่สิบหาคะแนนจะขอใหมีการนับคะแนน
เสียงใหมไมได
เมื่อไดมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ ๗๕ (๒) แลว จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหม
อีกไมได
ขอ ๗๘ สมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนน
ไดกอนประธานสั่งปดการนับคะแนน
ขอ ๗๙ เมื่อไดนับคะแนนเสียงแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุม ทัน ที ถาเรื่อ งใด
ที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด
ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
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ขอ ๘๐ ญัต ติใ ดไมมี ผูคั ด คา น ใหป ระธานถามที่ ประชุ ม วา มีผู เห็ น เปน อยา งอื่ น หรือ ไม
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตตินั้น
ความในวรรคหนึ่งไม ใ หใ ชบังคับ แกญัตติที่ เปน รางพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ
รางพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมวินิจฉัยโดยการ
ออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๘๑ ใหเลขาธิการจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคนและปดประกาศ
บัน ทึกดังกลาวไว ณ บริเวณสภาที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได เวน แตการออกเสียงลงคะแนน
เปนการลับตามขอ ๗๖
หมวด ๔
กรรมาธิการ
ขอ ๘๒ ให สภาตั้ งคณะกรรมาธิก ารสามัญ ขึ้น สามสิบ หา คณะ แต ละคณะประกอบด ว ย
กรรมาธิการมีจํานวนสิบหาคน โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิชุมชนในกระบวนการ
ยุติธรรม
(๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
และปรับปรุงการดําเนินกิจการของสภาผูแทนราษฎร คํารองเรียน ขอเสนอแนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับกิจการของสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ของสภาผูแ ทนราษฎรและองคกรรัฐสภาระหวางประเทศ ตลอดจนตรวจสอบรายงานการประชุ ม
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยรายงานการประชุมลับ และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ
สภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ขององคการมหาชน และกองทุนตาง ๆ
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(๔) คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแกปญหา
และการพัฒนาชายแดนไทย
(๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งประสานกับองคกรภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมนานาชาติ
เกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อแกปญหาและสงเสริมการคุมครองสิทธิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ
(๖) คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เพื่อแกไขปญหา
เกี่ยวกับหนี้สินทุกระดับ ไดแก ปญหาหนี้สินของประเทศ หนี้สินภาคธุรกิจ หนี้สินภาคอุตสาหกรรม
หนี้สินขาราชการ ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร
(๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การเกษตร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต และการตลาด
(๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม
ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนสงมวลชน การขนสงสินคา และการพาณิชยนาวี
(๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
แหงรัฐ โดยเฉพาะปจจัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งการสงเสริม สนับสนุน และการแกไขปญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคง
ของประชาชน
(๑๐) คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค
(๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของประเทศ
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(๑๒) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งกระทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
ชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในตางประเทศ
(๑๓) คณะกรรมาธิการการตํารวจ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตํารวจ
การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
(๑๔) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐ บาลในดานงบประมาณ ติดตามและประเมิน ผลการรับ การใชจายเงิน งบประมาณประจําป
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(๑๕) คณะกรรมาธิการการทหาร
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร
การปองกัน การรักษาความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ
(๑๖) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุน การแกไขปญหาอุปสรรค และการพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬาของไทยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
(๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใชที่ดิน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๑๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินสวนกลางและสวนภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการและการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
(๑๙) คณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น
มี อํ านาจหน าที่ กระทํ ากิ จการ พิ จารณาสอบสวน หรื อศึ กษาเรื่ องใด ๆ ที่ เกี่ ยวกั บการ
บริหารราชการและการปฏิบัติของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๒๐) คณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
(๒๑) คณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการและมาตรการการปองกันภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย การแจงเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งติดตามการใหความชวยเหลือและดูแลประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(๒๒) คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีอํานาจหนาที่ กระทํา กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึ กษาเรื่ อ งใด ๆ ที่เ กี่ยวกั บ
กระบวนการและมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนา การจัดหา การใช การอนุรักษพลังงาน และผลกระทบจากการจัดหาและการใชพลังงาน
(๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปน
ประชาธิป ไตย รวมทั้ ง ปญ หาและอุ ปสรรคเกี่ย วกับ การบั งคั บ ใช รัฐ ธรรมนูญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจน
สงเสริม ใหประชาชนและชุม ชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ
(๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกีย่ วกับผลกระทบ
ตอการเศรษฐกิจของชาติ ธุรกิจภาคเอกชน ประชาชน สถานการณทางเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคตาง ๆ ในสังคมโลกที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งนโยบายและแผน
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
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(๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคา
การสงออก ดุลการคา ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน การประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน
มี อํ านาจหน าที่ กระทํ ากิ จการ พิ จารณาสอบสวน หรื อศึ กษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ
การแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ รวมทั้งแรงงานไทยในตางประเทศ
(๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม
และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๒๙) คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม
ราคาผลิตผลทางการเกษตรใหสามารถคุมตอตนทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภท และสามารถ
แขงขันไดในตลาดการคา ตลอดจนมีความมั่นคงอยางยั่งยืนในอาชีพ
(๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ
ทํานุบํารุงและคุมครองศาสนาและโบราณสถาน การอนุรักษและสงเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย ภูมิปญญาชาวบาน เอกลักษณ และแบบวิถีชีวิตไทย
(๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการสงเสริม วัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทาง
การปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตน
(๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมไมนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐาน การสงเคราะหดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะผูยากไรในเมืองและชนบท และผูดอยโอกาสในสังคม
(๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย
การสาธารณสุข ในดานการสงเสริม สุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล การฟน ฟูสุขภาพ
ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน
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(๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
มี อํ านาจหน าที่ กระทํ ากิ จการ พิ จารณาสอบสวน หรื อศึ กษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ
กิจการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม
(๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งศึกษาผลกระทบอัน เกิดจาก
อุตสาหกรรม
หากมีความจําเปนจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได สมาชิกคนหนึ่ง
จะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญไดไมเกินสองคณะ
เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะดําเนินการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ใหคณะกรรมาธิการ
สามัญรายงานใหประธานสภาทราบ ในกรณีที่มีการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยคณะกรรมาธิการสามัญหลายคณะ ใหเปน อํานาจของที่ประชุม รวมกัน ของประธานสภา และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวของรวมกัน พิจารณาวาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญคณะใด
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องนั้น
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด
ขอ ๘๓ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกิน จํานวน
กรรมาธิการ การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ใหตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจํานวนไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ
โดยใหมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุม
พรรคการเมืองที่มอี ยูในสภา
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด ใหถือวาผู ถูกเสนอชื่อนั้น เป น ผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่ อมากกวาจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด ใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
ขอ ๘๔ การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
ขอ ๘๕ การประชุมคณะกรรมาธิการ ใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
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ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตําแหนงอืน่
ตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะ จะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน
ของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภา
ขอ ๘๖ เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ หรือมีแตไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน ใหรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ถารองประธานคณะกรรมาธิการคนทีห่ นึง่ ไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคณะกรรมาธิการลําดับตอไปเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ
ขอ ๘๗ เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งาน คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ อาจตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เปนที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภากําหนดดวยความเห็นชอบของที่ประชุมรวมกันของประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ขอ ๘๘ คณะกรรมาธิ ก ารมี อํ า นาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาป ญ หาอั น อยู ใ น
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ แลวรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด
ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดไมเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด ใหประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวยอนุกรรมาธิการมีจํานวนไมเกินสิบคน โดยให
ตั้งจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการในคณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนอนุกรรมาธิการทัง้ หมด
จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ
ขอ ๘๙ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิ ดเห็น ในกิ จการที่กระทํ าหรือ ในเรื่อ งที่ พิจารณาสอบสวนหรื อศึ กษาอยู ให ทําเปน หนั งสื อ
ลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผูปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่ บุค คลตามวรรคหนึ่ง เป น ข าราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ างของส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการ
การเรี ย กเอกสารจากบุ ค คลหรื อ การเรี ย กบุ ค คลมาแถลงข อ เท็ จ จริ ง ตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมาธิ การมีอํ านาจออกคํ าสั่ ง และใหคํ า สั่ง เรี ย กดั งกล าวมีผ ลบั ง คับ ตามที่ก ฎหมายบัญ ญั ติ
แตคําสั่งเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดิน
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หรือ กรรมการในองค กรอิสระตามรั ฐ ธรรมนูญ ที่ป ฏิบัติ ตามอํ านาจหนาที่ โดยตรงในแตละองคก ร
ตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
ขอ ๙๐ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิก รัฐมนตรี และผูซึ่งประธานของที่ประชุมอนุญาต
มีสิทธิเขาฟงการประชุม
ในกรณีประชุม ลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปน ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุม
และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม
ขอ ๙๑ ภายใตบังคับขอ ๙๐ ผูเสนอญัตติ รั ฐ มนตรี และผูซึ่งคณะรัฐ มนตรีมอบหมาย
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดตลอดเรื่อง สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจง
แสดงความคิดเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว
การชี้ แ จงแสดงความคิ ดเห็น ตามวรรคหนึ่ง ผู เ สนอญัต ติ หรื อผู แ ปรญัต ติอ าจมอบหมาย
เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระทําการแทนได
ขอ ๙๒ ให เ ลขาธิ ก ารประกาศกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารไว ณ บริ เวณสภา
และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือ ผูแ ปรญัตติม าชี้แจงประกอบญัต ติหรือคําแปรญัตติ แลวแตกรณี
ลวงหนาไม นอยกวาสามวัน หากเรื่องใดจะกอให เกิดผลใชบั งคับเปนกฎหมายหรื อเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน ใหแจงคณะรัฐมนตรีทราบดวย
ขอ ๙๓ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาลวงไป
เกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่ไดเริ่มพิจารณาคําแปรญัตติใด ใหคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป เวนแต
คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จหรือที่ประชุมอนุญาตใหเลื่อนการชี้แจงไปวันอื่น
ขอ ๙๔ ถาผูแ ปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด
จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๕ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใดจะสงวนความเห็น
ในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๖ เมื่อคณะกรรมาธิ การไดกระทํากิ จการ พิจารณาสอบสวน หรือ ศึกษาเรื่อ งใด ๆ
ตามอํานาจหนาที่หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแลวใหรายงานตอสภา
ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
ในวรรคหนึ่ ง ในการนี้ คณะกรรมาธิ ก ารอาจมอบหมายให บุ ค คลใดแถลงหรื อ ชี้ แ จงแทนก็ ไ ด
เมื่อไดรบั อนุญาตจากประธาน
ขอ ๙๗ ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก าร ถ า คณะกรรมาธิ ก ารเห็ น ว า มี ข อ สั ง เกต
ที่คณะรัฐ มนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็ใหบัน ทึก
ขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อใหสภาพิจารณา
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ในการพิจารณาขอสังเกตของคณะกรรมาธิก าร ใหสภาลงมติวาเห็น ดวยหรือไมเห็น ดว ย
โดยไมมีการอภิปราย
ในกรณีที่สภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ใหประธานสภาสงรายงานและ
ขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ประธานสภาสงขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ใหคณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของทราบ คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกร
ตามรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวของได ปฏิบัติต ามขอสั งเกตนั้น ประการใดหรื อไม ใหประธานสภาแจงให
ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ขอ ๙๘ ถาสภามีม ติใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่อ งใดใหเ สร็ จภายในกําหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิก ารนั้น กระทํ ากิจ การพิ จารณาสอบสวน
หรือศึกษาไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการตองรายงานใหประธานสภาทราบ
โดยดวน
ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในระหวางสมัยประชุมสามัญทั่วไป ใหประธานสภา
รีบเสนอตอที่ประชุม และที่ประชุมอาจลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไวหรือใหตั้งคณะกรรมาธิการใหม
แทนคณะเดิม หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมจะเห็นสมควร แตถาอยูในระหวางสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติหรือนอกสมัยประชุม ก็ใหประธานสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวได
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหสภาทราบภายหลัง
การนับระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๙๙ กรรมาธิการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม
(๕) สภามีมติใหพนจากตําแหนง
(๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมไดแจงเปนหนังสือ
ใหประธานคณะกรรมาธิการทราบ
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดวางลง ใหประธานคณะกรรมาธิการ
แจงเปนหนังสือตอประธานสภา เพื่อขอใหสภาตั้งแทนตําแหนงที่วางลง
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หมวด ๕
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๐๑ รางพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญต องแบ งเปน มาตรา และตองมี บัน ทึ ก
ประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง
ขอ ๑๐๒ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตอสภา ใหประธานสภาเปดเผย
เพื่อใหประชาชนทราบและสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ไดโดยสะดวก ตามวิธีการที่ประธานสภากําหนด
ขอ ๑๐๓ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผูเสนอตามมาตรา ๑๓๙ ของรัฐธรรมนูญ
ใหประธานสภาทําการตรวจสอบ และหากมีขอบกพรอง ใหประธานสภาแจงผูเสนอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแตวันไดรับ
ขอ ๑๐๔ ใหประธานสภาบรรจุรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญเขาระเบียบวาระ
การประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๐๕ การพิ จารณารา งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญใหก ระทํ าเปน สามวาระ
ตามลําดับ และใหนําความในหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติม าใชบังคับ
โดยอนุโลม ยกเวนขอ ๑๑๑ ขอ ๑๑๒ ขอ ๑๑๔ วรรคสอง และขอ ๑๑๕
ขอ ๑๐๖ การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ห นึ่ ง ขั้ น รั บ หลั ก การ และในวาระที่ ส อง
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ขอ ๑๐๗ เมื่อ รัฐ สภาใหค วามเห็น ชอบกับ รางพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ แล ว
ใหประธานสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยดวน เพื่อพิจารณา
ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
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เมื่อประธานสภาไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแลว ใหบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๐๘ ในกรณี ที่คํ า วิ นิ จ ฉัย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มีผ ลทํ า ใหข อ ความที่ ขั ด หรือ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
เพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
การออกเสียงลงคะแนนในการแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ในกรณีที่สภามีม ติเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ใหประธานสภาดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตอวุฒิสภา
หมวด ๖
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ขอ ๑๐๙ การเสนอรางพระราชบัญญัติ ใหนําความในขอ ๑๐๑ ขอ ๑๐๒ และขอ ๑๐๓
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๐ รางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ ใหเลขาธิการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการรางพระราชบัญญัตินั้นเพื่อใหสภาทราบดวย
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นเปนผูเสนอและชี้แจงรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุม
ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่ประธานสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่มีผูเสนอตามมาตรา ๑๔๒ (๒)
(๓) และ (๔) ของรัฐธรรมนูญเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาแจงใหผเู สนอทราบ
หากผูเสนอไมคัดคานความเห็นของประธานสภาภายในเจ็ดวันนับแตวันสงคําแจง ใหถือวาไมมีกรณี
เปน ที่สงสัยตามมาตรา ๑๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ก็ใ หประธานสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้น ไปยั ง
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหคํารับรอง
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแลว หากไมพิจารณาใหคํารับรอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ ใหประธานสภาแจงเหตุขัดของใหผูเสนอทราบ
หากผูเสนอแจงคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
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ขอ ๑๑๒ ให ป ระธานสภาจั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ของประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณากรณีตามขอ ๑๑๑ วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีกรณีดังกลาว
การประชุมรวมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหนําขอบังคับการประชุมนี้
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ
ขอ ๑๑๔ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ใหสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับ
หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น
เพื่อประโยชนแ กการวินิจ ฉัยดัง กลาวในวรรคหนึ่ง สภาจะให คณะกรรมาธิก ารพิจ ารณา
กอนรับหลักการก็ได ทั้งนี้ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่สภามีมติ
ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน
สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได
และเมื่อสภาไดมีมติรับหลักการแลว ใหสภาลงมติวาจะใหรางพระราชบัญญัติฉบับใดเปนหลักในการ
พิจารณาในวาระที่สอง
ขอ ๑๑๕ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีผูเสนอตามมาตรา ๑๔๒ (๒) (๓) และ (๔)
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ถ า คณะรั ฐ มนตรี ข อรั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ไปพิ จ ารณาก อ นที่ ส ภาจะลงมติ
ตามขอ ๑๑๔ เมื่อที่ประชุมอนุมัตกิ ็ใหรอการพิจารณาไวกอน แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่สภามีมติ
เมื่อประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคื น จากคณะรัฐ มนตรีหรือพน กําหนดเวลาที่ร อ
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๑๖ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ ใหสภาพิจารณา
ตามลําดับตอไปเปนวาระที่สอง
การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ขอ ๑๑๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ สภาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได
การพิ จารณาโดยกรรมาธิก ารเต็ม สภาจะกระทํ าไดต อเมื่อ คณะรัฐ มนตรีรอ งขอ หรื อเมื่ อ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหมหรือตัดทอนหรือแกไขมาตราเดิมได แตตองไมขัดกับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น
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ขอ ๑๑๘ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหตั้งจากบุคคลซึ่งเปนผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือ
ผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยใหมี
สัดสวนหญิงและชายที่ใ กลเคียงกัน ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกและการเสนอชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่
ประธานสภากําหนด
(๒) ใหตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไมเกินหนึ่งในหกของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
(๓) จํานวนกรรมาธิการที่เหลือใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยใหมีจํานวน
ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมือง
ที่มีอยูในสภา
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญใหนําความในขอ ๘๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๙ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญพิจ ารณารา งพระราชบัญ ญัติที่ ประชาชน
ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เข า ชื่ อ เสนอ ให ตั้ ง จากผู แ ทนของประชาชนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ เ ข า ชื่ อ เสนอร า ง
พระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด และใหนําความ
ในขอ ๑๑๘ (๒) (๓) และวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๐ ในกรณีที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาแลว
หากคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก
ถาสภามีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ใหนําความในขอ ๑๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญพิจ ารณารา งพระราชบัญ ญัติที่ ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือ กตั้งเขาชื่อ เสนอและที่ มีสาระสําคั ญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ
หรือผูทุพพลภาพ ใหตั้งจากผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด และใหดําเนินการเลือกตั้งตามขอ ๑๑๘
ตอไป
ขอ ๑๒๒ เพื่อประโยชนใ นการพิจารณารางพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการอาจขอให
เลขาธิ ก ารแต ง ตั้ งข า ราชการสํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎรคนหนึ่ ง เพื่อ ปฏิ บั ติ หน า ที่ เ ป น
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได
ขอ ๑๒๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกผูใดเห็นควร
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ
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ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ เวนแตสภาจะได
กําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับรางพระราชบัญญัตินั้นไวเปนอยางอื่น
การแปรญัตติตองแปรเปนรายมาตรา
การแปรญัตติเพิ่ ม มาตราขึ้น ใหม หรือตัด ทอนหรือ แกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับ หลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติน้นั
ขอ ๑๒๔ การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
รางพระราชบั ญญั ติง บประมาณรายจา ยเพิ่ ม เติ ม และร า งพระราชบั ญญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
ขั้น คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง หากสภาเห็น วางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอกับ
การบริหารงานใหเสนอคําขอแปรญัตติตอประธานคณะกรรมาธิการ
ขอ ๑๒๕ เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารได พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ สร็ จ แล ว ให เ สนอ
รางพระราชบั ญญัติ นั้น โดยแสดงร างเดิมและการแก ไขเพิ่ม เติม พรอมทั้งรายงานต อประธานสภา
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้น เปน ประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของ
ผูแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา และใหนําความในขอ ๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๖ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส มาชิ ก เป น ผู เ สนอ และในขั้ น รั บ หลั ก การไม เ ป น
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตในการพิจารณาในวาระที่สอง ถาสภาไดลงมติแกไขเพิ่มเติม
ในมาตราใดและประธานสภาเห็น ว าการแก ไขเพิ่ม เติม นั้น ทํ าใหมีลั กษณะเป น ร างพระราชบั ญญั ติ
เกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไวกอน และสงใหที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเปนผูวินิจฉัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีกรณีดังกลาว และใหนําความในขอ ๑๑๑ และขอ ๑๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๗ เมื่อประธานสภาไดรับ แจงเรื่องการรับรองรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
จากนายกรัฐมนตรีตามขอ ๑๒๖ แลว ใหสภาดําเนินการลงมติในวาระที่สามตอไป แตถานายกรัฐมนตรี
ไม ใ ห คํ า รั บ รองก็ ใ ห ดํ า เนิ น การแก ไ ข เพื่ อ มิ ใ ห ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
เกี่ยวดวยการเงิน
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ขอ ๑๒๘ ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหถือวา
สมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกัน เปนคณะกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมมีฐานะเปน
ประธานคณะกรรมาธิการดวย
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเปนการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป
ขอ ๑๒๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภา
พิจารณาเริ่ม ตน ดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราและใหสมาชิกอภิปรายได
เฉพาะถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม หรือผูแปรญัตติที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือกรรมาธิการ
ที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมจะลงมติเปนอยางอื่น
การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ ป น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายเดิ ม ให พิ จ ารณา
เรียงตามลําดับมาตราที่ไดแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมดวย และใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๓๐ เมื่อไดพิจารณาตามขอ ๑๒๙ จนจบรางแลว ใหสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติม ถอยคําได แตจะขอแกไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดไมได นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู
ขอ ๑๓๑ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว ใหสภาลงมติในวาระที่สาม
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยไมมีการอภิปราย
ขอ ๑๓๒ ในกรณีที่ ส ภาลงมติ ใ นวาระที่ ห นึ่ งไม รั บ หลั ก การแห ง รา งพระราชบัญ ญั ติ ก็ ดี
หรือลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบก็ดี รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป เวนแตรางพระราชบัญญัติ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๓๓ รางพระราชบัญญัติใดตองยับยั้งไวโดยบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
เมื่อกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญไดลวงพนไป สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวายี่สิบคน ใหยกรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวนั้น ขึ้นเพื่อใหสภาพิจารณาลงมติยืน ยัน
รางเดิมหรือรางของคณะกรรมาธิการรวมกัน
ขอ ๑๓๔ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติใด ใหประธานสภา
ดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา
ใหมีสารบบลงวันที่สภาสงรางพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา และวันที่สภาไดรับรางพระราชบัญญัติ
คืนจากวุฒิสภา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๓๕ ในกรณีที่วุฒิสภาแก ไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติที่ไดเ สนอไปตามขอ ๑๓๔
ใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน เพื่อใหสภาพิจารณาวาจะเห็นชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม
ถาสภาไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหประธานดําเนินการใหสภากําหนดจํานวนและ
ตั้งกรรมาธิการรวมกัน เมื่อสภาไดกําหนดจํานวนและตั้งกรรมาธิการรวมกันแลว ใหประธานสภา
แจงไปยังวุฒิสภา
เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกัน ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหเสนอรายงานและ
รางพระราชบัญญัตินั้นตอประธานสภา เพื่อใหสภาพิจารณาลงมติวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับ
รางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว
ในกรณี ที่ค ณะกรรมาธิ การรว มกั น เห็ น วา มีข อ สัง เกตที่ค ณะรั ฐ มนตรี ศาล หรือ องค ก ร
ตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของ
คณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา และใหนําความในขอ ๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓๖ ในกรณีรางพระราชบัญ ญัติที่รั ฐ สภาใหความเห็ น ชอบแลวมี ขอความผิด พลาด
ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาของสภา ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได หากที่ประชุมสภาลงมติ
เห็นชอบ ก็ใหดําเนินการได
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอกลับมาทบทวนและใหเหตุผล
ที่ชัดเจน
การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปนและใหกระทําในที่ประชุมสภา
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบและใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญตอไป
ขอ ๑๓๗ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว เมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้น มีขอความขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็น
ตอประธานสภา โดยประธานสภาตองชะลอและใหโอกาสสมาชิกสามารถเสนอไดภายในสามวันนับแต
วันถัดจากวันที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบ
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หมวด ๗
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไป
ขอ ๑๓๘ เมื่ อ รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบให พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไป ตามมาตรา ๑๓๖ (๑๑) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
คางการพิจารณาอยูในวาระใด ก็ใหพิจารณาตอไปในวาระนั้น และใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมเปนเรื่องดวน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ถาอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม
ขอ ๑๓๙ ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นอยูระหวาง
การพิจ ารณาของคณะกรรมาธิ การรว มกั น ให สภาตั้ งกรรมาธิ การรว มกั น ฝา ยสภาขึ้น ใหม แ ละให
ประธานสภาแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ
ขอ ๑๔๐ การพิ จารณารางพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ หรือร างพระราชบัญญั ติ
ที่คางการพิจารณาใหดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ การเสนอและ
การพิจารณารา งพระราชบัญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ หรือ หมวด ๖ การเสนอและการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ แลวแตกรณี
หมวด ๘
กระทูถาม
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๔๑ กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทูถามสด
(๒) กระทูถามทั่วไป
ขอ ๑๔๒ การตั้งกระทูถาม ใหผูตั้งกระทูถามมีอิสระจากมติพรรคการเมือง
กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๓๙
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ขอ ๑๔๓ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกลงใสราย
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก
(๓) เปนเรื่องที่ไดตอบแลวหรือชี้แจงแลววาไมตอบ
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เปนการใหออกความเห็น
(๖) เปนปญหาขอกฎหมาย
(๗) เปนเรื่องที่ไมมีสาระสําคัญ
(๘) เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใด เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ
ขอ ๑๔๔ กระทูถามตามขอ ๑๔๓ (๓) และ (๔) นั้น จะตั้งกระทูถามขึ้นใหมได ในเมื่อ
สาระสําคัญตางกัน หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทูถาม
ครั้งกอน
ขอ ๑๔๕ กระทูถามที่สมาชิกตั้งถาม ใหประธานสภาทําการตรวจสอบ และหากมีขอบกพรอง
ใหประธานสภาแจงสมาชิกผูนั้นทราบ
ขอ ๑๔๖ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ใหบรรจุกระทูถามสดไดไมเกินสามกระทูและกระทูถามทั่วไป
ไม เกิ น สามกระทู แต ถา หากมี ก ระทูถ ามทั่ วไปรอบรรจุ ระเบี ยบวาระการประชุม จํา นวนมากหรื อ
มีกระทูถามทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แลว ประธานสภาจะบรรจุกระทูถามทั่วไปเกินกวานี้ก็ได
การจัดลําดับกระทูถามในที่ประชุมสภา ใหจัดตามลําดับ คือ กระทูถามสดและกระทูถามทั่วไป
ขอ ๑๔๗ นายกรัฐ มนตรีหรือรัฐ มนตรีที่ถูกตั้งกระทูถามตองเขารวมประชุมสภาเพื่อตอบ
กระทูถามในเรื่องนั้น ดวยตนเอง เวน แตมีเหตุจํ าเปน อัน มิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอ าจตอบกระทู
แตตองแจงเหตุจําเปน นั้นเปน หนังสือตอประธานสภากอนหรือในวันประชุมสภา และใหกําหนดวา
จะตอบไดเมื่อใด
ขอ ๑๔๘ การตั้งกระทูถามตองชัดเจน ไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเปนการ
อภิปราย
การตอบกระทูถามของรัฐมนตรี ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๙ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามเมื่อใดก็ได
ขอ ๑๕๐ กระทู ถ ามใดที่ ป ระธานสภาพิ จ ารณาเห็ น ว า เหตุ ก ารณ ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงไป
ประธานสภาอาจสั่งใหนําออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ได เมื่อไดรับความยิน ยอม
ของผูตั้งกระทูถาม
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ขอ ๑๕๑ กระทูถามตกไป เมื่อ
(๑) ถึงระเบียบวาระกระทูถามของผูใด ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุม
(๒) สมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง
(๓) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
(๔) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
กระทูถามสด
ขอ ๑๕๒ การตั้งกระทูถามสด สมาชิกแตละคนมีสิทธิตั้งกระทูถามไดครั้งละหนึ่งกระทู
โดยใหทําเปน หนังสือยื่นตอประธานสภาในวัน ประชุม ที่มีวาระการตอบกระทูถามกอนเริ่มประชุม
ตามเวลาที่ประธานสภากําหนด โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถามพรอมระบุวัตถุประสงควาจะถามนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผูใด และตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนเรื่องสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน
(๒) เปนเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
(๓) เปนเรื่องเรงดวน
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามสดหรือไม
ขอ ๑๕๓ ในสั ปดาหใ ดมี กระทูถ ามสดที่ ประธานสภาวิ นิจ ฉัย แลว เกิ น จํา นวนสามกระทู
ใหประธานสภาจับสลากใหเหลือเพียงสามกระทู ในจํานวนสามกระทูนี้ หากปรากฏวามีกระทูถาม
ที่เปนเรื่องทํานองเดียวกัน ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป
ขอ ๑๕๔ กระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยตามขอ ๑๕๒ หรือไดดําเนินการตามขอ ๑๕๓ แลว
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามสดและแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๕๕ การถามและการตอบกระทูถามสดในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ มีกําหนดเวลาไมเกิน
หกสิบนาที
ขอ ๑๕๖ กระทูถามสดแตละกระทูใหถามดวยวาจาไดเรื่องละไมเกินสามครั้งและตองถามตอบ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลายี่สิบนาที เวนแตในสัปดาหใดมีกระทูถามสดนอยกวาสามกระทู ก็ให
ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดสวนภายในเวลาหกสิบนาที
ขอ ๑๕๗ ในระหวางการถามกระทูถามสด หากประธานวินิจฉัยวาคําถามขอใดเขาลักษณะ
ตองหามตามขอ ๑๔๓ ใหประธานมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงคําถาม
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สวนที่ ๓
กระทูถามทั่วไป
ขอ ๑๕๘ การตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา โดยมี
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุวาจะใหตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา
ขอ เท็ จ จริ ง ที่ อ า งประกอบกระทู ถ ามทั่ ว ไป ต อ งเป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู ตั้ ง กระทู ถ ามรั บ รอง
วาถูกตองแมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แ จงประกอบ
ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก
ขอ ๑๕๙ ใหประธานสภาวินิจฉัยวากระทูถามใดมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๔๓ หรือมีลักษณะ
ตามขอ ๑๔๔ และเมื่อวินิจฉัยแลวใหแจงผูตั้งกระทูถามทราบภายในเจ็ดวัน
กระทูถามที่ประธานสภาวินิจฉัยวาเปนกระทูถาม ใหจัดสงไปยังรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถาม
ขอ ๑๖๐ กระทูถามที่ตองตอบในที่ประชุมสภา ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่สงไปยังรัฐมนตรีตามขอ ๑๕๙ วรรคสอง
ขอ ๑๖๑ กระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา ใหประธานสภาแจงรัฐมนตรีที่ถูกตั้ง
กระทูถามเพื่อดําเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงไปยังรัฐมนตรีตามขอ ๑๕๙ วรรคสอง
เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลวใหสงราชกิจจานุเบกษาที่มีคําตอบกระทูถามมาเพื่อใหประธานสภา
แจงใหผูตั้งกระทูถามทราบ
หากรัฐมนตรีไมสามารถตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเหตุขัดของเปนหนังสือ
และใหกําหนดวาจะตอบไดเมื่อใดเพื่อประธานสภาแจงใหผูตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๖๒ การตั้งกระทูถามทั่วไปตามขอ ๑๕๘ ในการประชุม ใหบรรจุกระทูลําดับแรก
ของสมาชิกเขาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับกอนหลังที่ไดยื่นตอประธานสภา
เมื่อไดตอบกระทูตามวรรคหนึ่งแลว ใหพิจารณาบรรจุกระทูลําดับถัดไปของแตละบุคคลเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมตามลําดับที่ไดยื่นไวตอประธานสภา
กระทูที่ตองตอบในที่ประชุมสภา ทั้งที่ไดรับการบรรจุและยังไมไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระ
ในสมั ย ประชุ ม หนึ่ ง ๆ เมื่ อ สิ้ น สุ ด สมั ย ประชุ ม ให ป ระธานสภารวบรวมแจ ง รั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดําเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๖๓ กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลว ผูตั้งกระทูถาม
มีสิทธิซักถามไดอีกหนึ่งครั้ง เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นและประธาน
อนุญาต
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หมวด ๙
การพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๖๔ การพิจารณาใหความเห็น ชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลไดหนึ่งชื่อ การเสนอนั้น
ตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูแ ละสมาชิก
แตละคนมีสิทธิรับรองไดหนึ่งชื่อ
การรับรองใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ ๗๕ (๑)
ขอ ๑๖๕ การออกเสี ย งลงคะแนนพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบนายกรั ฐ มนตรี ใ ห ก ระทํ า
เปนการเปดเผยตามขอ ๗๕ (๒) และใหประธานประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ
ขอ ๑๖๖ ถาการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีไมมีผูไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูและมีการออกเสียงลงคะแนน
ตามขอ ๑๖๕ หลายครั้ง การเสนอชื่อบุคคลผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๓
ของรัฐธรรมนูญ ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในการลงคะแนนครั้งสุดทายเปนผูที่จะไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๖๗ ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๘๒
(๑) (๒) (๓) (๕) (๗) หรือ (๘) ของรัฐธรรมนูญ ใหนําความในขอ ๑๖๔ ขอ ๑๖๕ และขอ ๑๖๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
ขอ ๑๖๘ การเสนอญั ต ติ ขอให เ ปด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม ไว ว างใจนายกรั ฐ มนตรี
ตามมาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๖๐ ของรัฐธรรมนูญ ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา
โดยระบุเรื่องที่จะขอเปดอภิปรายและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐ มนตรีคนตอไปซึ่งเปน
บุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญไวในญัตติดวย
กรณีเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ตองแสดงหลักฐานการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๖๙ เมื่อประธานสภาไดรับญัตติตามขอ ๑๖๘ แลว ใหทําการตรวจสอบ หากมีขอบกพรอง
ใหประธานสภาแจงผูเสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ
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เมื่อประธานสภาไดตรวจสอบความถูกตองของญัตติแลว ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรื่องดวนและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๑๗๐ การเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ตามมาตรา ๑๕๙ หรือมาตรา ๑๖๐ ของรัฐ ธรรมนูญ ใหนําความในขอ ๑๖๘ เวนแตการเสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และขอ ๑๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๗๑ นายกรัฐ มนตรีหรือรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมสภาเพื่อชี้แ จงดวยตนเอง หากมี
เหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจชี้แจง ตองแจงเปนหนังสือตอประธานสภากอน หรือในวัน
ประชุมสภา
การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง จะชี้แจงคําอภิปรายของสมาชิกทีละคนเปนลําดับไปหรือจะรอรวม
ชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได
ขอ ๑๗๒ ในการอภิปรายและการลงมติไมไววางใจ สมาชิกมีอิสระจากพรรคการเมือง
การอภิปรายตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่กําหนดไวใ นสวนนี้แ ลว ใหนําความในหมวด ๓
สวนที่ ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม ยกเวนขอ ๕๙
หมวด ๑๑
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
ขอ ๑๗๓ สถานที่ประชุม ของสภายอมเปน ที่เคารพและเปนเขตหวงหาม บุคคลซึ่งเขาไป
ตองประพฤติตนใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ และตองแตงกายตามที่ประธานสภากําหนด บุคคลอื่น
ที่ไมใชสมาชิกหรือเจาหนาที่ เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมของสภา
การแตงกายของสมาชิกนั้นใหแตงเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม หรือชุดพระราชทาน
หรือตามที่ประธานสภากําหนด
หามใชเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งกอใหเกิดการรบกวนในหองประชุมสภา
ขอ ๑๗๔ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หามพูด
ในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู ใหกลาวขอขมาในที่ประชุม หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมโดยมีหรือ
ไมมีกําหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได
ในกรณี ที่ ป ระธานสั่ ง ให ผู ใ ดออกจากที่ ป ระชุ ม หากผู นั้ น ขั ด ขื น ประธานมี อํ า นาจสั่ ง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมหรือออกไปใหพนบริเวณสภา
คําสั่งของประธานตามขอนี้ ผูใดจะโตแยงไมได
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ขอ ๑๗๕ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะ
เขามาในที่ประชุมสภา หรือบริเวณสภา หรือเขาฟงการประชุมของสภา ตลอดจนมารยาทของบุคคล
เชนวานั้น และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมของสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภา
กําหนด
หมวด ๑๒
บทสุดทาย
ขอ ๑๗๖ ถาประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวา
ยี่สิบคน ใหงดใชขอบังคับขอหนึ่งขอใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุม
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกในที่ประชุมก็ใหงดใชได
ขอ ๑๗๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนูญ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้
ใหเปนอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
การขอใหที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดโดยประธานขอปรึกษาหรือสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๑๗๘ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปน ญัตติโดยมีจํานวนสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวายี่สิบคน
การเสนอและพิ จารณาญั ตติ ในวรรคหนึ่ ง ให นํ าข อบั งคั บว าดวยการเสนอและการพิ จารณา
รางพระราชบัญญัติ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๗๙ ในกรณีมีเรื่องที่สภาจะตองพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการจับ
หรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะเปนผูตองหาในคดีอาญาในระหวาง
สมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีมีเรื่องที่สภาจะตองพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหมีการพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟองในระหวางสมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากประธานสภาเห็นวาเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป ประธานสภา
อาจสั่งใหนําออกจากระเบียบวาระการประชุมได แลวแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอ ๑๘๐ ในกรณีที่ประธานสภาไดดําเนิน การตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสองหรือวรรคหา
ของรัฐธรรมนูญแลว ใหประธานสภาแจงใหสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘๑ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จไปแลวกอนใชขอบังคับนี้
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๘๒ ใหนําขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาใชบังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการตราและประกาศใชขอบังคับวาดวย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการขึ้นใหม
ขอ ๑๘๓ ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาตั้ง คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะปฏิบัติหนาที่
เสร็จสิ้น
ขอ ๑๘๔ ใหบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรที่ใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทแหงขอบังคับนี้ จนกวาจะมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง รักษาราชการแทน
ประธานสภาผูแทนราษฎร

