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ขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ มี ม ติ ใ ห
ประกาศใชเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คําวา
“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“รองประธานสภา” หมายความวา รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“รางพระราชบัญญัติ” หมายความรวมถึง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย
“สภา” หมายความวา สภานิติบัญญัติแหงชาติ
“ประธาน” หมายความวา ประธานของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“กรรมาธิการ” หมายความวา กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ
“บริเ วณสภา” หมายความวา อาณาบริเวณอันเปน ขอบเขตของสภานิติบัญ ญัติแหงชาติ
และใหหมายความรวมถึงอาคารที่ทําการตาง ๆ และอาคารที่ทําการสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“การประชุม” หมายความวา การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
“องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” หมายความวา องคกรตามมาตรา ๒๖ (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) และ (๑๑) และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๔ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
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หมวด ๑
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
____________________
ขอ ๕ ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ใหเลขาธิการเชิญสมาชิก
ผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมสภาดําเนินการ
เลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพื่อใหที่ประชุมสภาดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตอง
ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นดวย
ในการดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถาผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมไดรับการเสนอชื่อ
เปนประธานสภาหรือรองประธานสภา ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยูในที่ประชุมเปน
ประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ขอ ๖ ในการเลือกประธานสภา สมาชิก แตล ะคนมีสิ ทธิเ สนอชื่อสมาชิกไดหนึ่ งชื่ อ
การเสนอนั้นตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
กอนที่จะดําเนินการเลือกประธานสภานั้น ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กลาวแสดง
วิสัยทัศนในการที่จะดํารงตําแหนงเปนประธานสภาตอที่ประชุมสภา
ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ถามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกวาสองชื่อ ใหมีการลงคะแนนเลือกโดยการเขียนชื่อผูซึ่งตน
ประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให แลวใหเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร
มาลงคะแนนเปน รายคน โดยนําซองใสลงในภาชนะที่จัดไวเพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนน
ใหประธานเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากัน
ใหเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง แตถาคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก
กรณีมีการเสนอชื่อมากกวาสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํา นวนสมาชิก ที่ม าประชุม เป น ผู ได รับ เลื อก แต ถา ผูไ ดค ะแนนสูง สุด มีค ะแนนไม ถึง กึ่ง หนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน
ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับดังกลาวมาใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
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(๒) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกวาหนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดดังกลาวมา
ใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
(๓) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกวา
หนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาใหสมาชิกลงคะแนน
ทั้งนี้ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก แตถาคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุมสภา
ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานสภา ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่สภามีมติใหมีรองประธานสภามากกวาหนึ่งคนใหเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
กอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาคนตอไปตามลําดับ
ขอ ๘ ในการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภาแทนตําแหนงที่วาง ใหนําความใน
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ เมื่ อ ได เ ลื อ กประธานสภาและรองประธานสภาแล ว ให เลขาธิ ก ารแจ ง ไปยั ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งตอไป
เมื่อพระมหากษั ตริย ไดทรงแต งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแลว ใหเ ลขาธิการ
สงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดและองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทราบดวย
หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของประธานสภา
รองประธานสภาและเลขาธิการ
__________________
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๑๐ ประธานสภามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
ควบคุมและดําเนินกิจการของสภา
เปนประธานของที่ประชุมสภา
รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมสภาตลอดถึงบริเวณสภา
เปนผูแทนสภาในกิจการภายนอก
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(๕) แตงตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตาม (๖)
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ รองประธานสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอันเปนอํานาจและ
หนาที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มี
รองประธานสภา ใหรองประธานสภาเปนผูปฏิบตั ิหนาที่แทนประธานสภาตามลําดับที่เรียงไวในขอ ๗
ขอ ๑๒ เลขาธิการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นัดประชุมสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขาปฏิบัติหนาที่
(๓) ชวยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๖) รักษาสรรพเอกสารและขอมูลของสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภาวางไว
(๘) กํา กับ ดู แ ลการปฏิบั ติ งานของข า ราชการและเจ าหน าที่ ใ หเ ป น ไปตามกฎหมายและ
ขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพ
(๙) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมสภา
สวนที่ ๑
วิธีการประชุม
_________________
ขอ ๑๓ การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภารองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
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ในการประชุม สภาที่เปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม ไดตามระเบียบที่
ประธานสภากําหนด และใหประธานสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง และ
หรือวิทยุโทรทัศน เครื่องขยายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณสภา และลามภาษามือ
ตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ
ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมไดก็แต
เฉพาะสมาชิก รัฐ มนตรีแ ละผูที่ ได รับ อนุ ญาตจากประธานและหา มใชเ ครื่อ งบั น ทึ กเสีย ง เครื่ อ ง
บันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของสภา
ขอ ๑๔ การประชุ ม ให เ ป น ไปตามกํ า หนดที่ ส ภามี ม ติ ไ ว แต ป ระธานสภาจะสั่ ง งด
การประชุมครั้งใดก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควร หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาเขาชื่อรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุมเปนพิเศษ ก็ใหเรียกประชุมได
ขอ ๑๕ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ เวนแตเมื่อไดแจงนัดในที่ประชุมสภาแลว จึงให
ทําหนังสือนัดเฉพาะสมาชิกที่ไมไดมาประชุม
การนัด ประชุ ม ใหนั ดลวงหนาไม นอยกวาสามวัน แตประธานสภาจะนัดเร็ วกวา นั้น หรื อ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ไดเมื่อเห็นวาเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๖ ภายใตบั งคั บ ขอ ๑๐๒ ให สง ระเบีย บวาระการประชุม กั บเอกสารที่เ กี่ย วข อ ง
ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม แตประธานสภาจะใหสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นวาจําเปน
หรือสมควร
ขอ ๑๗ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหจัดลําดับดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่คางพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม
(๗) เรื่องอื่น ๆ
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ในกรณีที่ประธานสภาเห็น วาเรื่องใดเปน เรื่องดวน จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได
ขอ ๑๘ ใหสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไวกอนเขาประชุม ทุกคราว และเมื่อมี
สัญญาณใหเขาประชุม ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว
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 หมดจึ ง จะเป น
องคประชุมเมื่อประธานขึ้นบัลลังก ใหผูที่อยูในที่ประชุมสภายืนขึ้นจนกวาประธานจะไดนั่งลง
ขอ ๑๙ เมื่ อ พ น กํ า หนดเวลาประชุ ม ไปสามสิ บ นาที แ ล ว จํ า นวนสมาชิ ก ยั ง ไม ค รบ
องคประชุม ประธานจะสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได
ขอ ๒๐ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดเวลาประชุ ม หรื อ พ น กํ า หนดเวลาประชุ ม ไปสามสิ บ นาที แ ล ว
ประธานสภาและรองประธานสภาไมอาจมาประชุม ได ใหเลขาธิการแจงใหที่ประชุมสภาทราบ ใน
กรณีเชนนี้ใหเลขาธิการขออนุมัติที่ประชุมสภา เพื่อเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาเปน
ประธานชั่วคราวของที่ประชุ ม เพื่ อ ใหที่ป ระชุม สภาดํา เนิน การเลือกประธานเฉพาะคราวสําหรั บ
การประชุม ครั้งนั้น โดยใหนํา ความในขอ ๖ ยกเวน ความในวรรคสอง มาใชบังคั บโดยอนุโลม
สวนการลงคะแนนเลือกประธานเฉพาะคราว ใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ ๖๓
ขอ ๒๑ ในการประชุมสภา ใหที่ประชุม สภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูใ นระเบียบวาระ
การประชุม และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว เวนแตที่ประชุม
สภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมสภา ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธาน
อนุญาตแลวจึงยืนขึ้นกลาวได และตองเปนคํากลาวกับประธาน
ขอ ๒๓ ถา รัฐ มนตรีข อแถลงหรือ ชี้แ จงเรื่อ งใดตอ ที่ ประชุ ม สภา ให ประธานพิ จ ารณา
อนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได
ขอ ๒๔ ประธานมีอํา นาจปรึ กษาที่ประชุม สภาในปญหาใด ๆ หรือ สั่งพั กการประชุ ม
เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
ถาประธานสภาลงจากบั ลลั งก โดยมิ ได มอบหมายให รองประธานสภาปฏิ บัติ หน าที่ แ ทน
ใหเลิกการประชุม
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ขอ ๒๕ รายงานการประชุมสภาเมื่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตาม
มติของสภาและตรวจรายงานการประชุมตรวจแลว กอนที่จะเสนอใหสภารับรองใหทําสําเนาวางไว
สามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศกําหนดไวไมนอยกวาสามวัน
เพื่อใหสมาชิกตรวจดูได
รายงานการประชุม สภาทุกครั้งจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาประชุม และที่ขาด
ประชุม
สมาชิกมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาดังกลาวใหตรงตามที่เปนจริง โดยยื่นคํา
ขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการไมยอมแกไขเพิ่ม เติม ใหตามที่ขอ
สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอใหสภาวินิจฉัย
ขอ ๒๖ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งใด ถามีผูใดกลาวถอยคําหรือขอความใด ๆ
และไดมีการถอนหรือถูกสั่งใหถอนถอยคําหรือขอความนั้นแลว ใหคณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม พิจารณาวาสมควรจะตัดถอยคําหรือ
ขอความดังกลาวออกหรือไม ถาเห็นสมควรใหตัดออก ใหบันทึกวา “มีการถอนคําพูด” หรือ “ถูกสั่ง
ใหถอนคําพูด” แลวแตกรณี ไวในรายงานการประชุมสภาครั้งนั้น สวนถอยคําหรือขอความที่ตัดออก
ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของ
สภาและตรวจรายงานการประชุมดวย
ขอ ๒๗ รายงานการประชุมสภาครั้งใด เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแลว ถามี
การแกไขเพิ่ม เติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภา
และตรวจรายงานการประชุมแกไขเพิ่มเติมเอง หรือโดยสมาชิกขอใหแกไขเพิ่มเติมก็ตาม ในคราวที่
สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น คณะกรรมาธิการจะตองแถลงตอที่ประชุมสภาถึงการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาว
ขอ ๒๘ เมื่อสภาไดรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งใดแลว ใหประธานสภาลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาที่ไดรับรองแลว แตประธานสภายังมิไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หรือรายงานการประชุม สภาที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้น สุดลง ใหเลขาธิการ
บันทึกเหตุนั้นไว และเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการประชุมนั้น
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ขอ ๒๙ สภาอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนก็ได
แตใหมีบันทึกพฤติการณไว
ขอ ๓๐ การเปดเผยรายงานการประชุมลับ ใหเปนไปตามมติของสภา
ขอ ๓๑ สภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ที่มีการกลาวหรือปรากฏในการประชุมได
ขอ ๓๒ ใหเลขาธิการเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมสภา ทั้งนี้ นอกจากรายงาน
การประชุมลับที่มิไดมีมติของสภาใหเปดเผยและขอความที่หามโฆษณาตามขอ ๓๑
สวนที่ ๒
การเสนอญัตติ
_________________
ขอ ๓๓ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภาและตองมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๔ ญัตติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญและญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
ไมตองมีผูรับรอง
ขอ ๓๕ ญัตติขอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอใหสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
แลวแตกรณีนั้น จะตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน และจะตองไมซ้ําหรือ
ซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะตาง ๆ
ขอ ๓๖ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ
(๑) ขอใหปรึกษาเปนเรื่องดวน
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ขอใหลงมติตามขอ ๒๙ หรือขอ ๓๑
(๔) ญัตติตามขอ ๓๗ ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ ขอ ๖๔ ขอ ๗๐ ขอ ๑๑๓ ขอ ๑๒๖ ขอ ๑๖๐
หรือขอ ๑๖๒
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(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๗ เมื่อที่ประชุม สภากําลังปรึกษาญัตติใดอยู หามมิใหเสนอญัตติอื่น นอกจากญัตติ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใชรางพระราชบัญญัติ
(๒) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสารหรือ
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๖) ขอใหปดอภิปราย
(๗) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว หามมิให
เสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก
ขอ ๓๘ ญัตติตามขอ ๓๗ (๖) และ (๗) หามมิใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ขอ ๓๙ ญัตติตามขอ ๓๗ (๗) หามมิใหเสนอ
(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
(๒) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
(๓) ในการสรรหา พิจารณาเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนงตามกฎหมายตามหมวด ๕
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป
ขอ ๔๑ ญัตติที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อทายญัตติ
ที่เสนอ
ขอ ๔๒ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ใหผูรับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้น
พนศีรษะ
ขอ ๔๓ การแกไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเขาระเบียบวาระ
การประชุมและไดสงใหสมาชิกแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมสภา

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๔๔ การถอนคํ าแปรญั ตติ จะกระทํ าเมื่ อใดก็ ได แต การขอแก ไขเพิ่ ม เติ มคํ าแปรญั ตติ
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอ ๑๑๕
ขอ ๔๕ การถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเปนผูรับรอง จะกระทํา
ไดเฉพาะกอนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานสภาสั่ง
บรรจุญัตตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมแลวจะถอนชื่อไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมสภา
ขอ ๔๖ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแลว ถาผูเสนอญัตติไมชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผูเสนอญัตติไมอยูในที่ประชุมสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย ญัตตินั้นเปนอันตกไป
เวนแตที่ประชุมสภาจะพิจารณาเห็นเปนอยางอื่น
คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแลว ถาผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย คําแปรญัตตินั้นเปน
อันตกไป
การมอบหมายใหชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นตองมอบแกสมาชิกและ
ทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
ขอ ๔๗ ญัตติใดตกไปแลว หามมิใหนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันขึ้นเสนออีกภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ญัตตินั้นตกไป เวนแตประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวาพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป
สวนที่ ๓
การอภิปราย
_________________
ขอ ๔๘ ผูมีสิทธิอภิปรายกอ นคือผูเสนอญัตติ แตถาผูเสนอญัตติมีหลายคนใหประธาน
อนุญาตใหใชสิทธิอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
กรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น
ผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติ หรือสมาชิกผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติ
ไวในขั้นคณะกรรมาธิการ ใหมีฐานะเสมือนเปนผูเสนอญัตติดวย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๔๙ เมื่อผูอภิปรายกอนตามขอ ๔๘ ไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตอง
เป น การอภิ ป รายสลั บ กัน ระหวา งฝ า ยคั ด ค า นและฝ ายสนั บ สนุ น เว น แต ใ นวาระของฝ ายใดไม มี
ผูอภิปราย อีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได
การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคานยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระ
อภิปรายของฝายใด
ขอ ๕๐ ถามีผูขออภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ
ผูแปรญัตติ ผูรับรองญัตติหรือผูรับรองคําแปรญัตติ และผูซึ่งยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ ๕๑ การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู ตองไม
ฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผูอื่น หรือใชภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน และหามมิใหนํา
เอกสารใด ๆ มาอาน หรือนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุมสภา เวนแตประธานจะอนุญาต
หามมิใหผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และหามมิให
กลาวถึงพระมหากษัตริย หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน
ขอ ๕๒ ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได
แมจะมิไดฝาฝนขอ ๕๑ ก็ตาม
ขอ ๕๓ สมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนขอบังคับและประสงคจะประทวง ใหยืนและยกมือขึ้น
พนศีรษะ ประธานจะตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานวินจิ ฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่
ประทวงนั้นหรือไม คําวินิจฉัยของประธานดังกลาวใหถือเปนเด็ดขาด
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวหรือ
เรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น และเมื่อประธานวินิจฉัยวาการอภิปรายนั้นเปนการฝาฝนขอบังคับ
ผูอภิปรายตองถอนคําพูดตามคําสั่งของประธาน
ขอ ๕๔ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนไดเอง หรือเมื่อมีผูประทวง หรือตามคําสั่งของ
ประธานตามขอ ๕๓
ขอ ๕๕ การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมสภาลงมติใหปดอภิปราย
(๓) ที่ประชุมสภาลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๕๖ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหที่ประชุม
สภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได
ขอ ๕๗ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว หามมิใหผูใดอภิปรายอีก นอกจากในกรณีที่ที่ประชุม
สภาจะตองลงมติในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู จึงใหผูมีสิทธิอภิปรายกอนอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหนึ่ง
เปนครั้งสุดทายกอนที่ที่ประชุมสภาจะลงมติ เมื่อการอภิปรายไดสิ้นสุดแลว ใหประธานใหสัญญาณแจง
สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ
ขอ ๕๘ ประธานอาจอนุญาตใหบุคคลใด ๆ ชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุมสภาก็ได
ขอ ๕๙ ถาประธานใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนขึ้น ใหผูที่กําลังพูดอยูหยุดพูดและ
นั่งลงทันที และใหทุกคนนั่งฟงประธาน
ในกรณีอานพระบรมราชโองการ หรือกระแสพระราชดํารัส ใหผูอยูในที่ประชุมสภายืนฟง
ดวยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อาน
สวนที่ ๔
การลงมติ
_________________
ขอ ๖๐ ในกรณีที่จะตองมีมติของสภา ใหประธานขอใหที่ประชุมสภาลงมติ
ขอ ๖๑ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเอาเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้
เสียงขางมากนั้น ในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีสองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียง
ฝายที่มากกวา และในกรณีความเห็นของที่ประชุม สภามีเกิน สองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียง
ฝายที่มากที่สุด
ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การออกเสียง
ชี้ขาดของประธาน ใหกระทําเปนการเปดเผยโดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได
ขอ ๖๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปน
การเปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ขอใหกระทําเปนการลับ
จึงใหลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่
ประชุมสภาก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๖๓ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด
(๒) ยกมือขึ้นพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีนา้ํ เงิน
ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว โดยบัตร
ลงคะแนนดังกลาวใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวย
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายคนตามวิธีที่ประธานกําหนด
(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยนั้นใหใชวิธีตาม (๑) จะใชวิธีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ได
ตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ ๗๐
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๑) ใหใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธานจะ
ไดสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๒) ใหประธานสั่งใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจาก
สมาชิกมาเพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนตอไป
ขอ ๖๔ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภากําหนด
(๒) 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
เครื่องหมายถูก (9) ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เครื่องหมายวงกลม (O)
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ใหใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธานจะได
สั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๒) ใหสมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว และใหประธานสั่ง
ให เ จ า หน า ที่ แ จกกระดาษและซองให แ ก ส มาชิ ก ทุ ก คน และเมื่ อ สมาชิ ก เขี ย นเครื่ อ งหมายบน
แผนกระดาษใสซองแลว ใหประธานสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพื่อสงใหแกกรรมการตรวจนับคะแนน
ดําเนินการตอไป และในการตรวจนับคะแนน ใหประธานเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ
ตรวจนับคะแนน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๖๕ กอนออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานใหสัญญาณแจงสมาชิกทราบเพื่อพรอม
ที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๖๖ ลําดับการลงมตินั้นใหลงมติในญัตติสุดทายกอนแลวยอนเปนลําดับไปหาญัตติตน
แตมิใหถือวาความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้เปนเหตุใหมติท่ีไดลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแลวเปนอันเสียไป
ขอ ๖๗ ประธานมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวนแตที่ประชุม
สภาจะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๖๘ สมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผยตามขอ ๖๓ (๑) หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามขอ ๖๔ (๑) อาจลงคะแนนไดกอน
ประธานสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนน
ทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จได หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนน
ไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ ๖๙ เมื่อไดนับ คะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุม สภาทัน ที
ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวน
เทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
ขอ ๗๐ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม ก็ใหมีการนับใหม เวนแตคะแนนเสียงมีความตางกันเกินกวาสิบคะแนน
จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมมิได
การนับคะแนนเสียงใหมดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปลี่ยนวิธีลงคะแนนเปนวิธีดังกลาวตามขอ
๖๓ หรือขอ ๖๔ ซึ่งอยูในลําดับถัดไป แลวแตกรณี เวนแตรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดวิธี
ลงคะแนนไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการนับคะแนนเสียงโดยวิธีดังกลาวในขอ ๖๓ (๓) แลว จะขอใหมีการนับคะแนน
เสียงใหมอีกมิได
ขอ ๗๑ ญัตติใดไมมีผูคัดคานใหประธานถามที่ประชุมสภาวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบดวยกับญัตตินั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ
หรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน
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ขอ ๗๒ ใหเลขาธิการจัดทําบัน ทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน
และเปด เผยบั น ทึ ก การลงมติดั งกล าวไว ณ สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภานิ ติบั ญญั ติ แ ห งชาติ เพื่อ ให
ประชาชนเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
หมวด ๔
กรรมาธิการ
_________________
ขอ ๗๓ ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาขึ้นเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาหรือตามที่สภา
มอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินสิบสามคน และใหมีจํานวนยี่สิบเอ็ดคณะ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต
การแปรรูป และธุรกิจเกษตร รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการพัฒนาการเกษตร
(๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนสงมวลชน
การขนสงสินคา และการพาณิชยนาวี
(๓) คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดการเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของประเทศ
(๔) คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค
(๕) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ สถานการณใด ๆ ที่เกิดขึ้น
อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชน รวมทั้งภาพลักษณของประเทศ
(๖) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษา
ปญหาการใช การปองกัน การแกไข และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗) คณะกรรมาธิการการปกครอง
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน การบริหารกิจการทองถิ่น การพัฒนาระบบราชการ
และการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ
(๘) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมพัฒนา การจัดหา การใช การอนุรักษพลังงานและ
ผลกระทบจากการจัดหาและการใชพลังงาน
(๙) คณะกรรมาธิการการพาณิชย
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคา การบริการ การสงออก ดุลการคา ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา
(๑๐) คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง รวมทั้งการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๑๑) คณะกรรมาธิการการยุติธรรม การตํารวจและสิทธิมนุษยชน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหารงานยุติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม การสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ
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องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการกระทํา หรือละเลยการกระทํา อันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคีกิจการตํารวจ การปฏิบัติใหเปน ไปตามกฎหมาย การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ
(๑๒) คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานในประเทศ และแรงงานไทยในตางประเทศ รวมทั้งการใหสวัสดิการ
และการประกันสังคม
(๑๓) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกั บการส งเสริมและการพัฒนาดา นวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี กิจการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
(๑๔) คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศาสนศึกษา การอุปถัมภและคุมครองศาสนา การอนุรักษศิลปะ การรักษาประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน การสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และอัตลักษณไทย
(๑๕) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การศึกษาในสวนสาระการเรียนรูศาสนาและศีลธรรม และ
พัฒนาการศึกษาของชาติ การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ รวมทั้งศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๖) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและชุมชน
(๑๗) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
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มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๘) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และความมั่นคงของมนุษย
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ย วกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ รวมทั้งประสานกับองคก ร
ภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมนานาชาติเ กี่ยวกับแนวทางความร วมมื อเพื่ อสง เสริ มการ
แกปญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู การสงเคราะหดูแลผูยากไร การสรางหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยรวม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑๙) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
(๒๐) คณะกรรมาธิการความมั่นคง
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การรักษาความมั่นคงภายใน และการปองกันและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ
(๒๑) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงาน
การประชุม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การรับ การใชจา ยเงิน
งบประมาณประจําปของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามมติของสภา
การตรวจรายงานการประชุมของสภา และการเปดเผยรายงานการประชุมลับของสภา
หากมี ค วามจํ า เป น สภาจะตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า สภาเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดจํ า นวน
คณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได
สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําสภาไดไมเกินหนึ่งคณะ
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ขอ ๗๔ การดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามขอ ๗๓ ใหที่ประชุมสภาตั้ง
คณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง และใหสมาชิกแตละคนแสดงความจํานงโดยยื่นตอคณะทํางานตามแบบที่
คณะทํางานกําหนดเพื่อที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาไดไมเกินสามคณะโดย
เรียงตามลําดับความตองการ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดมีสมาชิกยื่น แสดง
ความจํานงจะดํารงตําแหนงไวนอยกวาหรือเกินกวาจํานวนที่จะมีไดในคณะกรรมาธิการคณะนั้น ใหใช
วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เกี่ยวของหรือใชวิธีจับสลาก
การเลือกคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาใหที่ประชุมสภาพิจารณาเลือกจากรายชื่อสมาชิก
ที่ไดรับการพิจารณาจากคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๗๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในระหวางคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
คณะตาง ๆ ตามขอ ๗๓ ที่อาจมีความไมชัดเจนหรืออาจมีความซ้ําซอนกันอยู และทําใหเปนปญหา
อุปสรรคตอการดําเนินกิจการตามภารกิจ ในกรณีนี้ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาในแตละคณะ
ดังกลาว นัดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหาขอยุติ และหากไมอาจหาขอยุติรวมกันได ใหเสนอเรื่องตอ
สภาเพื่อใหสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเฉพาะกรณีน้นั ตอไป
ขอ ๗๖ ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวน
ไมเกินสามสิบหาคน ประกอบดวยประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง เปน
ประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามขอ ๗๓ วรรคสอง ทุกคณะ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
ติด ตามกระบวนการและมาตรการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ผูแ ทน
คณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งคน และเลขาธิการ เปนกรรมาธิการ และใหที่ประชุมสภาเลือกตามขอ ๘๐
อีกไมเกินเกาคน
คณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธานสภา
มอบหมาย
(๒) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา
(๓) ประสานงานระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของในกิจการของคณะกรรมาธิการ
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(๔) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการ
พิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอใหที่ประชุมสภาเลือกเปนกรรมาธิการสามัญหรือ
กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ตามข อ ๘๐ หรื อ ข อ ๙๘ แล ว แต ก รณี เพื่ อ ให เ ป น ไปด วยความเรี ย บร อ ย
เหมาะสมและเปนธรรม
(๕) การประสานงานระหวางคณะกรรมาธิการซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามขอ ๘๔ และขอ
๘๕ เพื่อลดภาระของผูมาชี้แจง
(๖) ดําเนินงานทางดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของสภา
(๗) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภา และการดําเนิน กิจการใน
ดานตาง ๆ ของสภา
(๘) รับคํารองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการคณะตาง ๆ
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
(๙) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาสงใหตามขอ ๑๖๕
(๑๐) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปร
ญัตติงบประมาณรายจายประจําปในสวนของสภาและสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(๑๑) เสนอแนะตอประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ ก
สมาชิกสภา
(๑๒) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสภา
ขอ ๗๗ ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน
ยี่สิ บห า คน ในจํ า นวนนี้ใ หป ระกอบด วยบุ คคลที่มิ ได เ ปน สมาชิก ไมเ กิ น หนึ่ง ในสามของจํ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การติดตามความคืบหนาในการจัดทํารัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานความเห็นตอสภาตามมาตรา ๒๖ ของ
รัฐ ธรรมนูญ การจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญตามมาตรา ๓๐ ของรัฐ ธรรมนูญ
การพัฒนาการเมือง และการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๗๘ ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการและมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินยี่สิบหาคน ในจํานวนนี้ให
ประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด มีอํานาจหนาที่
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กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอ ๗๙ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๗๖ ขอ ๗๗ และขอ ๗๘ จะเปนประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาในเวลาเดียวกันมิได
ขอ ๘๐ ภายใตบังคับขอ ๗๖ ขอ ๗๗ และขอ ๗๘ การเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ใหที่ประชุมสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ
สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดครั้งละหนึ่งชื่อหรือหลายชื่อก็ได การเสนอตองมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวาหาคน
ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
รายชื่อไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด แตในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
กระทํากิจการในเรื่องอื่น ๆ ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
การออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมาธิการ ใหสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเทากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกตามวิธีที่ประธานกําหนด
ใหประธานสภาและเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการตรวจนับคะแนน และใหประธานสภา
แจงผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมาธิการในการประชุมครั้งนั้นหรือ
ครั้งตอไป
ใหถือวาผูไดรับการเลือกเปนกรรมาธิการตามวรรคหาดํารงตําแหนงกรรมาธิการนับแตวัน ที่
สภาลงมติเลือก
ขอ ๘๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา
ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสภา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๘๓ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และ
ตําแหนงอื่นตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ แตมิใหเลือกประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาจากผูมีสวนไดเสียขัดแยง มีตําแหนงหรือฐานะที่อาจกอใหเกิดการขัดกันกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น
ใหกรรมาธิการผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการเปนประธานชั่วคราวของ
ที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการแตละคณะ โดยใหคณะกรรมาธิการแตงตั้ง
จากรายชื่อขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามรายชื่อที่เลขาธิการจัดทําเสนอ
คณะกรรมาธิการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีจํานวนไมเกินสิบคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่
กรรมาธิการเสนอ เพื่อพิจารณาปญหาอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ตามแตจะมอบหมายได
และใหนําขอบังคับวาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคสี่ตองตั้งจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการ
ในคณะนั้น
ขอ ๘๔ การออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู ใหทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อเลขาธิการ
การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ขอ ๘๕ เพื่อลดภาระผูมาชี้แจงแกคณะกรรมาธิการ ใหประธานคณะกรรมาธิการที่ประสงค
จะเรียกบุคคลตามขอ ๘๔ แจงชื่อบุคคล ตําแหนง เรื่องที่ขอใหชี้แจง วันและเวลาที่ขอใหมาชี้แจง
ใหเลขาธิการทราบลวงหนาสามวัน และใหเลขาธิการแจงใหประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ
และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๗๗ และขอ ๗๘ ทราบ
เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๗๗ หรือ
ขอ ๗๘ ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ปรากฏวามีกรณีที่คณะกรรมาธิการซึ่งตนเปนประธานอยูนั้น
กําลัง หรือกําลังจะพิจารณา สอบสวนหรือศึกษาเรื่องนั้นหรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้น และประสงค
จะเรียกบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งมาชี้แจงดวย ประธานคณะกรรมาธิการที่ไดรับแจงอาจขอใหมีการ
ประชุม รวมกับคณะกรรมาธิการ หรืออาจสงผูแทนไปรวมในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการตาม
วรรคหนึ่งได ในกรณีนี้ ใหถือวาผูแ ทนที่สงไปตามวรรคนี้เปน กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตาม
วรรคหนึ่ ง เพื่อ ประโยชนแ กการสอบถามหรือแสดงความคิ ดเห็ น ในเรื่อ งที่ค ณะกรรมาธิ การตาม
วรรคหนึ่งพิจารณา แตจะลงมติในเรื่องนั้นมิได
ใหนําความในขอนี้ไปใชบังคับแกการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการดวยโดยอนุโลม
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ขอ ๘๖ สมาชิก และผู ซึ่ง ได รับ อนุ ญาตจากคณะกรรมาธิ การ มีสิ ทธิ เข าฟ งการประชุ ม
คณะกรรมาธิการ
ในกรณีประชุมลับผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม และ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ
ขอ ๘๗ ภายใต บั ง คั บ ข อ ๘๖ ผู เ สนอญั ต ติ มี สิ ท ธิ ชี้ แ จงแสดงความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการไดตลอดเรื่อง สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว
การชี้ แ จงแสดงความเห็ น ตามวรรคหนึ่ ง ผู เ สนอญั ต ติ ห รื อ ผู แ ปรญั ต ติ อ าจมอบหมาย
เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นกระทําแทนได โดยยื่นตอประธานคณะกรรมาธิการ
ขอ ๘๘ ใหเลขาธิการประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว ณ สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติใหมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคํา
แปรญัตติ แลวแตกรณี
ขอ ๘๙ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัด จนเวลาลวงไป
เกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมาธิการไดเริ่มพิจารณาคําแปรญัตติใด คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป
เวนแตคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผอนผันใหเปนกรณีพิเศษกอนเสร็จ การพิจารณาเรื่องนั้น
ขอ ๙๐ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด
จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๑ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด จะสงวนความเห็น
ของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๒ เมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่อ งใด ๆ
หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแลว ใหรายงานตอสภา
ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทํา
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได
ขอ ๙๓ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการเห็น วามีขอสังเกตที่
คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือ
ควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหสภาพิจารณา
ในกรณีที่สภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ใหประธานสภาสงรายงานและขอสังเกต
ไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
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ขอ ๙๔ ถามีม ติของสภาใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องนั้น ไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แ ทนตอง
รายงานใหประธานสภาทราบโดยดวน
ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสภาเสนอตอที่ประชุมสภา และที่ประชุมสภาอาจลงมติ
ใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือใหตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม หรือใหดําเนินการอยางอื่น
สุดแตที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร
ขอ ๙๕ กรรมาธิการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) อายุของสภาสิ้นสุดลง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิมตามขอ ๙๔
(๕) สภามีมติใหพนจากตําแหนง
ขอ ๙๖ ในกรณีท่ตี ําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดวางลง
ให ประธานคณะกรรมาธิก ารแจ ง ตอ ประธานสภา เพื่อ ขอให สภาตั้ง แทนตํ าแหน งที่ วา ง สํ าหรั บ
คณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหนงกรรมาธิการในคณะใดวางลง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะแจงตอประธานสภา เพื่อขอใหสภาตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได
หมวด ๕
การสรรหา การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
_________________
ขอ ๙๗ เมื่อมีกรณีที่สภาจะตองสรรหา พิจารณาเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความ
เห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ใหสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของบุคคล
ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานอันจําเปน
สําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป
การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองกระทําใหเสร็จครบทุกราย
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะกรรมาธิการ เมื่อพนกําหนดเวลาแลว หากคณะกรรมาธิการ
ยังดําเนินการตรวจสอบรายใดไมแลวเสร็จ ใหถือวาคณะกรรมาธิการไมมีความเห็นสําหรับรายนั้น
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ขอ ๙๘ การตั้งกรรมาธิการสามัญตามขอ ๙๗ ใหตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอชื่อ มีจํานวนสามคน จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมสภาเลือกจาก
รายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน
ขอ ๙๙ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่ อ ให ดํ า รงตํ าแหน ง ใดตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย คณะกรรมาธิ ก ารอาจเรี ย กเอกสารหรื อ
พยานหลักฐานอันจําเปน จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นได
ตามที่เห็นสมควร
ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย มาใหขอเท็จจริง หรือชี้แจงเกี่ยวกับประวัติและความประพฤติที่ประสงคจะทราบ หาก
ปรากฏวามีขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ ใหดํารง
ตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมาย และขอมูลหรือขอเท็จจริงนั้นยังไมเปนที่ยุติ ใหบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมายมีสิทธิชี้แจงและแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวเพื่อความเปนธรรม
ขอ ๑๐๐ การประชุมคณะกรรมาธิการใหกระทําเปนการลับ โดยผูที่จะเขาฟงการประชุมได
ตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุมและไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมาธิการ
ขอ ๑๐๑ เมื่อคณะกรรมาธิการดําเนินการตามหนาที่เสร็จแลว ใหเสนอรายงานตอประธานสภา
รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารดั ง กล า วให จั ด ทํ า เป น รายงานลั บ และให ร ะบุ ข อ มู ล หรื อ
ขอเท็จจริง พยานหลักฐานอันจําเปน พรอมรายละเอียดเปนรายบุคคล
ขอ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาไดรั บรายงานของคณะกรรมาธิการตามข อ ๑๐๑ แลว ให
ประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม เปน เรื่องดวน และใหเลขาธิการจัดสงเฉพาะระเบียบ
วาระการประชุมสภาและเอกสารที่เกี่ยวของใหสมาชิกโดยไมตองจัดสงรายงานลับของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวไปดวย
ขอ ๑๐๓ ในการประชุมสภา ใหคณะกรรมาธิการนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ ตอที่
ประชุมสภา โดยใหเลขาธิการแจกจายสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการใหแกสมาชิก เพื่อประกอบ
การพิจารณาในที่ประชุมสภา สําเนารายงานลับดังกลาว สมาชิกจะนําออกนอกหองประชุมมิได
กอนนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุมสภาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมาธิการ
รองขอตอที่ประชุมสภาเพื่อใหมีการดําเนินการประชุมลับ
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ในกรณีที่มิไดมีการประชุมลับ ใหประธานสภาสั่งงดการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง
และหรือวิทยุโทรทัศน ถามี และใหเลขาธิการสงรายงานลับตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมาธิการติดตาม
การบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุมเพื่อพิจารณากอนวาจะสมควรเปดเผย
หรือไม และถาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงาน
การประชุมเห็นวาไมสมควรเปดเผย ใหเลขาธิการแยกรายงานลับดังกลาวออกจากรายงานการประชุม
สภาและเก็บรักษาไว โดยจะเปดเผยมิได
ขอ ๑๐๔ เมื่อที่ประชุม สภาไดพิจารณาเสร็จแลว ใหสมาชิกสงคืนสําเนารายงานลับของ
คณะกรรมาธิการตอเลขาธิการในที่ประชุมสภา เพื่อนําไปทําลายตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอไป โดยใหประธานคณะกรรมาธิการหรือผูที่ประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย เปนผูกํากับในการทําลายนั้น
ขอ ๑๐๕ ใหนําความในหมวด ๔ วาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับกับการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการโดยอนุโลม เวนแตที่มีบัญญัติไวแลวในหมวดนี้
หมวด ๖
การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
_______________
ขอ ๑๐๖ รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ
ดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง
ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได
เพื่อประโยชนในการคนหาเจตนารมณของกฎหมาย ประธานสภาอาจกําหนดระเบียบในเรื่อง
ตอไปนี้
(๑) การสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติและเหตุผลในการกําหนดสาระสําคัญนั้นแต
ละเรื่อง
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(๒) การจัดทําตารางการแกไขเพิ่มเติมและเหตุผลที่ใชพิจารณาแกไขในวาระตาง ๆ
(๓) การเชื่ อมโยงระบบคอมพิว เตอรร ะหวา งสํา นัก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี สํา นัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทําหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ขอ ๑๐๗ รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเสนอตอสภา ใหประธานสภาทําการตรวจสอบและ
หากเห็นวารางพระราชบัญญัติไมชอบดวยขอ ๑๐๖ ใหประธานสภาแจงสมาชิกนั้นทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันไดรับ
ขอ ๑๐๘ ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกเปนผูเสนอนั้น เปน ราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามความหมายที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญหรือไม
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาใหถือเปนเด็ดขาด
ขอ ๑๐๙ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ
ขอ ๑๑๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการ
หรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามขอนี้ สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณา
กอ นรั บหลั กการก็ไ ด ทั้ งนี้ ตองพิจารณาใหเ สร็จภายในสามสิบ วัน นั บ แต วัน ที่ รางพระราชบัญญั ติ
ดังกลาวนั้นมาถึงคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน
สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได
และเมื่อสภาไดมีมติรับหลักการแลว ใหสภาลงมติวาจะใหรางพระราชบัญญัติฉบับใด เปนหลักในการ
พิจารณาในวาระที่สอง
ขอ ๑๑๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอ ถาคณะรัฐมนตรีขอรับราง
พระราชบัญญัตินั้น ไปพิจารณากอ นที่สภาจะลงมติตามขอ ๑๑๐ หากที่ประชุมอนุมัติ ก็ใ หรอการ
พิจารณาไวกอนสามสิบวัน
เมื่อประธานไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต หรือเมื่อพน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต ใหบรรจุ
รางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
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ขอ ๑๑๒ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา
ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง
ขอ ๑๑๓ การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา
ตามปกติ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนและที่ประชุม
สภาอนุมัติ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นก็ได
ขอ ๑๑๔ ในกรณีพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น สภาจะ
มอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได
ขอ ๑๑๕ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกผูใดเห็นควร
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา เวนแต
สภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับรางพระราชบัญญัตินั้นไวเปนอยางอื่น
การแปรญัตติ โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา และใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น
ขอ ๑๑๖ เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารได พิ จารณาร างพระราชบั ญญั ติ เสร็ จแล ว ให เ สนอร า ง
พระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานสภา รายงาน
นั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ มติของ
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ใหระบุไวในรายงานดวย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวใน
รายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหที่ประชุมสภาพิจารณา และใหนําความในขอ ๙๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
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ขอ ๑๑๗ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส มาชิ ก เป น ผู เ สนอและในขั้ น รั บ หลั ก การไม เ ป น ร า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตในการพิจารณาในวาระที่สอง ถาสภาไดลงมติแกไขเพิ่ม เติมใน
มาตราใดและประธานสภาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ใหประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไวกอน และใหสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาและใหความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภา และตองสงคืน
กลับมาภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว และใหนําความในขอ ๑๐๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๘ เมื่อประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการตาม
ขอ ๑๑๖ แลว ใหเสนอสภาเพื่อพิจารณาตอไปโดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหถือ
วาสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกัน เปน คณะกรรมาธิการ และประธานมีฐ านะเปนประธาน
คณะกรรมาธิการดวย
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เปนทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป
ขอ ๑๒๐ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณา
เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหอภิปรายไดเฉพาะถอยคําหรือ
ขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม หรือที่ผูแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว
ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ใหพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราที่ไดแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมดวย และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๑ เมื่อไดพิจารณาตามขอ ๑๒๐ จนจบรางแลว ใหสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู
ขอ ๑๒๒ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว ใหสภาพิจารณาตอไป
ในวาระที่สาม
ขอ ๑๒๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ใหที่ประชุมสภาลงมติวาสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม
การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย
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ขอ ๑๒๔ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ หรือลงมติ
ในวาระที่สามไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญัติใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
ขอ ๑๒๕ รางพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
ใหเลขาธิการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
ขอ ๑๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวารางพระราชบัญญัติที่สภาใหความเห็นชอบแลวและใหนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตามขอ ๑๒๕ มีขอความผิดพลาด และสมควรไดรับการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
กอนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอย
กวาสิ บคน ใหนํา รางพระราชบัญญั ตินั้น กลับ มาทบทวนไดอี กครั้ งหนึ่ ง หากที่ประชุม สภาลงมติ
เห็น ชอบดว ยคะแนนเสี ยงไมนอ ยกวากึ่ งหนึ่ งของจํ านวนสมาชิ กทั้ง หมดที่มี อยูใ นวั น ประชุม ก็ใ ห
ดําเนินการได
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอนํากลับมาทบทวนและใหเหตุผล
ที่ชัดเจน
การพิ จารณาแก ไขเพิ่ม เติ ม ให กระทํ าได เทา ที่จําเปน และใหก ระทํา ในที่ ประชุ ม สภาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภา เสร็จแลวจึงใหดําเนินการตามขอ ๑๑๙ ถึงขอ ๑๒๕ ตอไป
ขอ ๑๒๗ ในกรณีที่เปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐
ของรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง หากมิใชเปนการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญคณะหนึ่งขึ้นพิจารณา ประกอบดวยกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองอยางนอยสามคน
และผูที่เปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ใหสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับราง
จากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๒๘ เพื่อประโยชนในการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของประชาชน ประธานสภา
อาจกํ า หนดระเบี ยบให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในร า งพระราชบั ญ ญั ติที่ ส ภาหรื อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาได
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หมวด ๗
การดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
_______________
ขอ ๑๒๙ ใหนําขอบังคับนี้ม าใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
เวนแตการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลวและสงใหสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๓๐ ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารที่คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลวและสงใหสภาตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภาสงราง
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองเปนการดวน และใหคณะกรรมาธิการ
พิจ ารณาและรายงานความเห็น ตอ ประธานสภาใหแ ลว เสร็จ ภายในเจ็ด วัน นับ แต วัน ที่ไ ดรั บร า ง
รัฐธรรมนูญดังกลาว
เมื่อประธานสภาไดรับรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งแลว ใหบรรจุเขา
ระเบี ย บวาระการประชุ ม เป น เรื่ อ งด ว นเพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม สภาพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ไปยั ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐ ธรรมนูญใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประธานสภาไดรับราง
รัฐธรรมนูญและเอกสารตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
หมวด ๘
การตั้งกระทูถาม
สวนที่ ๑
บททั่วไป
________________
ขอ
(๑)
(๒)
ขอ
ขอ

๑๓๑ กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ
กระทูถามสด
กระทูถามทั่วไป
๑๓๒ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว
๑๓๓ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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(๑) เปนเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกลงใสราย
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก
(๓) เปนเรื่องที่ไดตอบแลว หรือชี้แจงแลววาไมตอบ
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เปนการใหออกความเห็น
(๖) เปนปญหาขอกฎหมาย
(๗) เปนเรื่องที่ไมมีสาระสําคัญ
(๘) เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ
ขอ ๑๓๔ กระทูถ ามตามข อ ๑๓๓ (๓) และ (๔) นั้น จะตั้ งถามขึ้ น ใหม ได ใ นเมื่ อ มี
สาระสําคัญตางกัน หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทูถาม
ครั้งกอน
ขอ ๑๓๕ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ใหบรรจุกระทูถามสดไดไมเกินหากระทู และกระทูถาม
ทั่วไปไมเกิ น ห ากระทู แตถ าหากมีกระทู ถามทั่ว ไปรอบรรจุระเบี ยบวาระการประชุม จํานวนมาก
ประธานสภา จะบรรจุกระทูถามทั่วไปเกินกวานี้ก็ได
การจัดลําดับกระทูถามในที่ประชุม สภา ใหจัดตามลําดับ คือ กระทูถามสดและกระทูถาม
ทั่วไป
ขอ ๑๓๖ การตอบกระทูถาม ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรบั มอบหมายใหรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นเปนผูตอบ เวนแตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไมอยูหรือติด
ราชการสําคัญ จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอื่นเปนผูตอบกระทูถามนั้นได โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
ประธานสภากอนถึงระเบียบวาระการพิจารณากระทูถาม
ในการตอบกระทูถาม รัฐ มนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามก็ไดแ ตตองชี้แ จงเหตุผ ลใน
ที่ประชุมสภา หรือแจงลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาและใหกําหนดวาจะตอบไดเมื่อใด
ขอ ๑๓๗ การตั้งกระทูถามตองชัดเจน ไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเปนการ
อภิปราย
การตอบกระทูถามของรัฐมนตรี ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓๘ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามเมื่อใดก็ได และเมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถาม
ของผูใด ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุมใหถือวากระทูถามนั้นตกไป
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ขอ ๑๓๙ กระทูถามใดที่สมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลงใหถือวากระทูถามนั้นตกไป
ขอ ๑๔๐ กระทูถามใดที่รัฐมนตรียังไมไดตอบใหเปนอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนง
สวนที่ ๒
กระทูถามสด
________________
ขอ ๑๔๑ การตั้งกระทูถามสด สมาชิกแตละคนมีสิทธิตั้งกระทูถามไดครั้งละหนึ่งกระทู โดย
ใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทูถามกอนเริ่มประชุมตามเวลา
ที่ประธานสภากําหนด โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม พรอมระบุวัตถุประสงควาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใด และตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนเรื่องสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน
(๒) เปนเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
(๓) เปนเรื่องเรงดวน
ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามสดหรือไม
ขอ ๑๔๒ ในสัปดาหใดมีกระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยแลวเกินจํานวนหากระทู ให
ประธานสภาจับสลากใหเหลือเพียงหากระทู ในจํานวนหากระทูนี้หากปรากฏวามีกระทูถามที่เปนเรื่อง
ทํานองเดียวกัน ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป
ขอ ๑๔๓ กระทูถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยตามขอ ๑๔๑ หรือไดดําเนินการตามขอ ๑๔๒ แลว
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามสดและแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบทราบ
ขอ ๑๔๔ กระทูถามสดแตละกระทูใหถามดวยวาจาไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง
ขอ ๑๔๕ ในระหวางการถามกระทูถามสด หากประธานวินิจฉัยวาคําถามขอใดเขาลักษณะ
ตองหามตามขอ ๑๓๓ ใหประธานมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงคําถาม
สวนที่ ๓
กระทูถามทั่วไป
________________
ขอ ๑๔๖ การตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปน หนังสือยื่น ตอประธานสภา โดยมี
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอเท็จ จริงที่อ างประกอบกระทูถามทั่วไป ตองเปน ขอ เท็จจริงที่ผูตั้ งกระทู ถามรับ รองว า
ถูกตองแมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบให
ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก
ขอ ๑๔๗ ใหประธานสภาวินิจฉัยวากระทูถามใดมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓๓ หรือมี
ลักษณะตามขอ ๑๓๔ และเมื่อวินิจฉัยแลวใหแจงผูตั้งกระทูถามทราบภายในเจ็ดวัน
กระทูถามที่ประธานสภาวินิจฉัยวาเปนกระทูถาม ใหจัดสงไปยังรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ขอ ๑๔๘ ใหบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงไป
ยังรัฐมนตรีตามขอ ๑๔๗ วรรคสอง
ขอ ๑๔๙ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ไมใหผูตั้งกระทูถามทั่วไปคนเดียวกันถามเกินกวาหนึ่ง
กระทู เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู
ขอ ๑๕๐ กระทูถามที่รัฐมนตรีไดตอบในที่ประชุมสภาแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามได
อีกหนึ่งครั้ง เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นและประธานอนุญาต
หมวด ๙
การเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรี
_________________
ขอ ๑๕๑ การขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
ของรัฐ ธรรมนูญ ใหสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนทําเปน หนังสือยื่น ตอประธานสภาโดย
ระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงในเรื่องใด
ใหประธานสภาแจงการขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ไปยังนายกรัฐมนตรีและใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๕๒ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด แ ถลงข อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ ข อเป ด อภิ ป รายเพื่ อ ซั ก ถาม
ขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีแลว สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได
ขอ ๑๕๓ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม
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รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริง
จากคณะรัฐมนตรีทีละคนเปนลําดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได
ขอ ๑๕๔ ในการอภิปรายนั้นนอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความในหมวด ๓
สวนที่ ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
________________
ขอ ๑๕๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาตามมาตรา ๑๒
ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภาบรรจุเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๕๖ ในการเปดอภิปรายใหนําความในหมวด ๓ สวนที่ ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
_________________
ขอ ๑๕๗ สถานที่ประชุมสภายอมเปนที่เคารพและเปนเขตหวงหาม ผูเขาไปตองประพฤติตน
ใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ และตองแตงกายตามที่ประธานสภากําหนด บุคคลอื่นที่มิใชสมาชิกสภา
หรือเจาหนาที่สภา เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมสภา
หามใชเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งกอใหเกิดการรบกวนและหามสูบบุหรี่ในที่ประชุมสภา
การแตงกายของสมาชิกนั้น ใหแตงเครื่องแบบสมาชิกสภา หรือสากลนิยม หรือชุดพระราชทาน
หรือตามที่ประธานสภากําหนด
ขอ ๑๕๘ ผูใดฝาฝน ขอบังคับนี้ ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หามพูด
ในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมสภา หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมสภาครั้งนั้น
โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมสภา หากผูนั้นขัดขืน ประธานมีอํานาจสั่งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมสภาหรือออกไปใหพนบริเวณที่ประชุมสภา
คําสั่งของประธานตามขอนี้ผูใดจะโตแยงมิได
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ขอ ๑๕๙ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามาใน
ที่ประชุมสภาหรือบริเวณสภาหรือเขาฟงการประชุมของสภาตลอดจนมารยาทของบุคคลเชนวานั้น และ
การโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมปรึกษาของสภาใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดไว
หมวด ๑๒
บทสุดทาย
_________________
ขอ ๑๖๐ ถาประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ใหงดใช
ขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมสภา ลงมติเห็นชอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมสภา ก็ใหงดใชขอบังคับนั้นได
ขอ ๑๖๑ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และ
เมื่อที่ประชุมสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
การขอใหที่ประชุม สภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดโดยประธานขอปรึกษา หรือ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๑๖๒ ในกรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ ถาสมาชิกเปนผูเสนอ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวาสามสิบคน และเมื่อที่ประชุมสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันประชุมเปนประการใดแลว ก็ใหถือวา คําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
ขอ ๑๖๓ การขอแกไขเพิ่ม เติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไมนอย
กวายี่สิบคน
ญัตติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหทําเปนรางขอบังคับโดยแบงเปนขอ และตองมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบดวย
การพิจารณาญัตติในขอนี้ ใหนําความในหมวด ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖๔ ในกรณีที่ประธานสภาไดดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แลว ใหประธานแจงตอที่ประชุมสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภา
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ขอ ๑๖๕ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ประสงคจะใหมีการโฆษณาคําชี้แจง ใหบุคคลนั้นยื่นคํารองขอตอประธานสภาตามแบบที่กําหนด
คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองมีขอความเปนขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปนความผิดอาญา หรือ
ละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น
เมื่อประธานสภาไดรับคํารองขอดังกลาว ใหสงคํารองขอนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนการดวนเพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดพิจารณาคํารองขอดังกลาวตอไป
และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานสภาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองขอ เพื่อประธานสภาจะไดดําเนินการตอไป
ใหเลขาธิการดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว ณ สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานสภาเห็นควรจัดใหมีการโฆษณา
คําชี้แจง และใหสงสมาชิกเพื่อทราบดวย
บทเฉพาะกาล
_________________
ขอ ๑๖๖ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๖๗ ใหนําประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใชบังคับ
กับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลมจนกวาจะไดมีการตราและประกาศใชขอบังคับวาดวยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการแลว
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวา
ดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๖๘ ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับการประชุมสภาที่ใชบังคับ
อยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงขอบังคับนี้ จนกวา
จะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๖๙ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝาย
รัฐสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ และใหเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
มีชัย ฤชุพนั ธุ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

