
 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ประกาศใช้
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๓๗  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

“ญัตติขอให้สภามีมติเก่ียวกับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอ  ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคน” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖๓  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖๓  ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภา  ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ  เพื่อแสดงตน
ก่อนลงมติ  เว้นแต่ประธานจะพิจารณาเห็นว่าไม่มีประเด็นปัญหาเก่ียวกับองค์ประชุม  ประธานจะให้ 
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องให้สมาชิกแสดงตนก่อนลงมติอีกก็ได้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของวรรคสองของข้อ  ๘๔  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๙)  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสารมวลชน 
 มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ  

กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กิจการสื่อสาร  สารสนเทศ  โทรคมนาคม  วิทยุโทรทัศน์  และการสื่อสารมวลชน” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคสองของข้อ  ๘๗  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะและสมาชิกเก่ียวกับการพิจารณา
รายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ  ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ
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ตามข้อ  ๘๗/๑  ข้อ  ๘๘  ข้อ  ๑๓๓  ข้อ  ๑๓๘  ข้อ  ๑๕๔  หรือข้อ  ๑๖๖  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  และเป็นธรรม” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของวรรคสองของข้อ  ๘๗  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐)  พิจารณาเร่ืองที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ  ๑๐๓  และข้อ  ๒๑๖” 
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๘๗/๑  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗   
“ข้อ  ๘๗/๑  ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกินสามสิบคน  ในจํานวนนี้ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ   ที่เก่ียวกับ
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๘๘  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘๘  ภายใต้บังคับข้อ  ๘๗  และข้อ  ๘๗/๑  การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ให้ที่ประชุมสภา
เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ”   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘๙  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘๙  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก  
เยาวชน  สตรี  และผู้สูงอายุ  หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ  หากสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา
หรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาที่เก่ียวข้อง  ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนเก่ียวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  
โดยคํานึงถึงสัดส่วนหญิงและชายที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนด” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่และวรรคห้าของข้อ  ๙๑  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“คณะกรรมาธิการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีจํานวนไม่เกินสามคณะ  คณะละไม่เกินสิบคน  
ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ  เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ  
ตามแต่จะมอบหมายได้  ในกรณีจําเป็น  คณะกรรมาธิการอาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการได้อีกหนึ่งคณะ 
มีจํานวนไม่เกินสิบคนเพื่อดําเนินการเฉพาะกิจตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายและภายในเวลาไม่เกิน 
เก้าสิบวัน  แต่ถ้าการดําเนินการเฉพาะกิจนั้นไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการ
อาจพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวได้  แต่เม่ือรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน  และให้นําข้อบังคับว่าด้วยกรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลม   



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคสี่ต้องตั้งจากสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น  แต่ถ้าเป็น
ประธานคณะอนุกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติ  จะตั้งจากกรรมาธิการในคณะนั้นที่เป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙๔  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙๔  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดประสงค์จะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ  ๙๓  ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการนั้น  แจ้งชื่อบุคคล  ตําแหน่ง  เร่ืองที่ขอให้ชี้แจง  รวมทั้งวันและเวลาที่ขอให้มาชี้แจง   
ให้เลขาธิการทราบ  แล้วให้เลขาธิการแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการคณะอื่นทราบโดยไม่ชักชา้   

ความในข้อนี้ให้นําไปใช้บังคับแก่การดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการด้วยโดยอนุโลม” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐๓  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๐๓  ถ้ามีมติของสภาให้คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือร่างพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใดให้เสร็จภายในกําหนดเวลาใด  
หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะดําเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน  แล้วให้ดําเนินการต่อไป  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ  
ให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชมุสภา  ในการนี้  ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่กําหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง  
คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม  หรือให้ดําเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่
ประชุมสภาจะเห็นสมควร   

(๒) ในกรณีที่เป็นการกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด  โดยคณะกรรมาธิการ 
 (ก) ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการท่ีสภามีมติให้ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเป็นผู้ เสนอต้อง

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง  แต่หากสภามีมติให้ดําเนินการใด
โดยมีกําหนดเวลาแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ถ้าคณะกรรมาธิการยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลา 
ที่กําหนด  ประธานสภาอาจพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สามสิบวัน  แต่เม่ือรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดของคณะกรรมาธิการแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 (ข) ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการที่สภามีมติมอบหมายให้ดําเนินการใดโดยมีกําหนดระยะเวลา  
ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน   

การขออนุญาตขยายเวลาตาม  (๒)  (ก)  ต้องเสนอรายงานผลการดําเนินการที่ผ่านมา  พร้อมด้วย
แผนการดําเนินการต่อไป  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  ในการนี้  ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานสภา  และเม่ือประธานสภา
ได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการคณะใดขยายเวลาในการดําเนินการแล้ว  ให้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 
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ในกรณีที่มีการขอขยายเวลาเกินเวลาที่กําหนดไว้ใน  (๒)  (ก)  ต้องงดใช้ข้อบังคับตามข้อ  ๒๑๑  
ให้เสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา  ซึ่งนอกจากต้องดําเนินการตามวรรคสองแล้ว  ต้องแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ  ๑๑๒  แห่งข้อบังคับการประชุม
สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น  ให้แสดงไว้โดยสังเขปเพื่อให้ที่ประชุมสภาเข้าใจถึงความจําเป็น
หรือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ  ว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการใด 

ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม  ให้ระบุเฉพาะมาตราที่เป็นหลักที่ต้องการ 
จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ  หรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้  แต่มิให้ถือว่ามาตราที่ได้ระบุไว้
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒๖  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒๖  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้สภาพิจารณา
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคํา
หรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ส่วนกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติหรือการสงวนความเห็น  
ให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติ  ที่ได้สงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น  
ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราตามวรรคหนึ่ง  ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามลําดับ
มาตราทีละมาตราจนจบร่าง  เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ  จะพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบร่างไปก่อน  แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติทีละมาตราในภายหลังก็ได้   

ในกรณีเช่นว่านี้  ประธานอาจกําหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม  ให้พิจารณาเรียงตามลําดับ

มาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๑๒๗  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
“ในการพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่งตามวรรคหน่ึงนั้น  หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้น

มีความผิดพลาด  หรือมีความจําเป็นอันสมควรอย่างย่ิงที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น  ให้ประธาน
หารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่  หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวันประชุม  ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความ
ในร่างนั้นได้” 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔๙  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

“ข้อ  ๑๔๙  เม่ือประธานสภาได้รับรายงาน  เอกสาร  และความเห็นจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ที่มีมติชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้ประธานสภานัดประชุมนัดแรกโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเร่ืองด่วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเอกสาร  และความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เพื่อกําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ  ๑๕๔  และพิจารณาคําขอเพิ่มเติม
พยานหลักฐานตามข้อ  ๑๕๕   

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อทําหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณี 
ตามข้อ  ๑๕๔  ข้อ  ๑๕๕  และข้อ  ๑๕๖  แล้วเสนอต่อสภาก่อนการประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน  
ทั้งนี้  หากที่ประชุมสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าว  ให้นําความในหมวด  ๙  การพิจารณาให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ยกเว้นข้อ  ๑๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีมีข้อกล่าวหาในมูลความผิดเดียวกันจํานวนตั้งแต่สองคนข้ึนไป  ประธานสภาอาจกําหนดให้
ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งบุคคลใดตามจํานวนที่ประธานสภาเห็นสมควรเป็นผู้แทน
เพื่อดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้  หรือผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาจะมอบหมายให้บุคคลใด 
ตามจํานวนที่ประธานสภาเห็นสมควรเป็นผู้แทนเพื่อดําเนินการแทนก็ได้” 

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕๔  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕๔  ในวาระเริ่มแรกของการพิจารณา  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีสิทธิแถลงเปิดสํานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายหลังจากนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้แทนมีสิทธิแถลงคัดค้านโต้แย้งคําแถลงเปิดสํานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
โดยไม่มีการซักถาม 

เม่ือการแถลงตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นลง  ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาว่าควรมีการซักถามเพิ่มเติม 
ในประเด็นใดหรือไม่ 

หากที่ประชุมสภามีมติให้มีการซักถาม  ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
สมาชิกตามจํานวนที่ที่ประชุมสภาเห็นสมควร  และต้องกําหนดให้มีการประชุมเพื่อซักถามผู้เก่ียวข้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเสนอญัตติซักถาม  แล้วแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน  
สมาชิกที่ประสงค์จะซักถามในประเด็นใด  ต้องเสนอญัตติซักถามต่อคณะกรรมาธิการซักถามภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันถัดจากวันแถลงเปิดสํานวน  เพื่อที่คณะกรรมาธิการซักถามจะได้นําไปกําหนดเป็นประเด็นซักถามต่อไป  
และให้คณะกรรมาธิการซักถามเป็นผู้ซักถามเฉพาะตามประเด็นที่คณะกรรมาธิการซักถามได้กําหนดไว้เท่านั้น  
แต่ถ้ายังไม่ได้คําตอบตามประเด็นที่ซักถาม  ให้คณะกรรมาธิการซักถามทวนคําถามตามประเด็นที่กําหนดไว้
ได้อีกคร้ังหนึ่ง 

ในกรณีที่สภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการตามข้อ  ๑๔๙  ให้คณะกรรมาธิการดังกล่าว  ทําหน้าที่
คณะกรรมาธิการซักถามตามข้อนี้ด้วย” 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕๖  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕๖  คู่กรณีมีสิทธิแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้  
โดยให้ย่ืนคําขอต่อประธานสภาตั้งแต่วนัแถลงเปิดสํานวนตามข้อ  ๑๕๔  วรรคหน่ึง  จนถึงวันประชุมเพื่อซักถาม
ผู้เก่ียวข้องเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ขอแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา  ให้ประธานสภานัดประชุมเพื่อรับฟังคําแถลงการณ์
ด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุมเพื่อซักถามผู้เก่ียวข้องเสร็จสิ้น  หากมีการแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา
ของทั้งสองฝ่าย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นฝ่ายแถลงก่อน 

ในกรณีที่ขอแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ  ให้ย่ืนคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือต่อ
ประธานสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุมเพื่อซักถามผู้เก่ียวข้องเสร็จสิ้น” 

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕๗  แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕๗  ให้ประธานสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายในสามวันนับแต่
วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา  หรือวันพ้นกําหนดให้ย่ืนคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่สภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการตามข้อ  ๑๔๙  ให้ประธานสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติ 
ตามวรรคหน่ึงภายในสิบวันนับแต่วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา  หรือวันพ้นกําหนดให้ย่ืนคําแถลงการณ์
ปิดสํานวนเป็นหนังสือ” 

ข้อ ๒๑ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 


