
 หนา   ๑๑ 
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ขอบังคับ 
การประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๖  (๘)  และมาตรา  ๑๓๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
รัฐสภาจึงตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับการประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓  ในขอบังคับนี้  คําวา 
“รัฐสภา”  หมายถึง  รัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และใหหมายความรวมถึงวุฒิสภา

ทําหนาที่รัฐสภาในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบตามมาตรา  
๑๓๒  (๑)  ของรัฐธรรมนูญดวย 

“ประธาน”  หมายถึง  ประธานของที่ประชุมรัฐสภา 
“สมาชิกรัฐสภา”  หมายถึง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
“การประชุมรัฐสภา”  หมายถึง  การประชุมรวมกันของรัฐสภา  และใหหมายความรวมถึงการประชุม

วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ 
“ที่ประชุมรัฐสภา”  หมายถึง  ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา  และใหหมายความรวมถึงที่ประชุม

วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบดวย 
“สถานที่ประชุมของรัฐสภา”  หมายถึง  สถานที่ประชุมของรัฐสภา  ณ  อาคารที่ทําการของ

รัฐสภา  เวนแตในกรณีจําเปนที่ เปนเหตุสุดวิสัยที่ไมอาจประชุมในอาคารที่ทําการของรัฐสภาได  
ประธานรัฐสภาอาจกําหนดสถานที่ประชุมของรัฐสภา  ณ  สถานที่อื่นเปนการชั่วคราวก็ได 

“เลขาธิการรัฐสภา”  หมายถึง  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงต้ังจากประธานรัฐสภา  
ใหปฏิบัติหนาที่เปนเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามขอบังคับนี้ 

“รองเลขาธิการรัฐสภา”  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภาซ่ึงไดรับแตงต้ังจากประธานรัฐสภา 
ใหปฏิบัติหนาที่เปนรองเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามขอบังคับนี้   

ขอ ๔ ใหประธานรัฐสภารักษาการตามขอบังคับ  และมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้   
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หมวด  ๑ 
อํานาจและหนาที่ของประธานรัฐสภา  รองประธานรัฐสภา 
และหนาที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา 

 

 

ขอ ๕ ประธานรัฐสภามีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนประธานของที่ประชุมรัฐสภา 
(๒) กําหนดการประชุมรัฐสภา 
(๓) ควบคุมและดําเนินกิจการของรัฐสภา 
(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภา   
(๕) เปนผูแทนรัฐสภาในกิจการภายนอก 
(๖) แตงต้ังกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ  ตาม  (๗)   
(๗) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   

ขอ ๖ รองประธานรัฐสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานรัฐสภาในกิจการอันเปนอํานาจ

และหนาที่ของประธานรัฐสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา  หรือมีแตไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองประธานรัฐสภาเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานรัฐสภา   

ขอ ๗ เลขาธิการรัฐสภามีหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) นัดประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังแรก 

(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขาปฏิบัติหนาที่ 

(๓) ชวยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 

(๔) จัดทํารายงานการประชุมรัฐสภาและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 

(๕) ยืนยันมติของรัฐสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ 

(๖) รักษาสรรพเอกสารขอมูลและโสตทัศนวัสดุของรัฐสภา   

(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด 

(๘) ปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย   
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ขอ ๘ รองเลขาธิการรัฐสภามีหนาที่ชวยเลขาธิการรัฐสภาในกิจการอันเปนหนาที่ของ
เลขาธิการรัฐสภา  หรือปฏิบัติการตามที่เลขาธิการรัฐสภามอบหมาย 

เมื่อไมมีเลขาธิการรัฐสภา  หรือเลขาธิการรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   
ใหรองเลขาธิการรัฐสภาเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการรัฐสภา 

หมวด  ๒ 
การประชุมรัฐสภา 

 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

 

 

ขอ ๙ การประชุมรัฐสภาใหเปนการเปดเผย  แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา  
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ 

ในการประชุมเปดเผย  ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภากําหนด  และใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  
และลามภาษามือในกรณีถายทอดการประชุมทางวิทยุโทรทัศน  หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

ในกรณีไมสามารถถายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได  ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการ
เผยแพรบันทึกเทปการประชุมดังกลาวผานทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว 

ในการประชุมลับ  หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม  เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธาน
เทานั้น  ใหประธานรัฐสภาดําเนินการเพื่อมิใหมีการอัดเทป  หรือเครื่องมือส่ือสารใด ๆ  ถายทอด 
การประชุมสูบุคคลภายนอกโดยมิไดรับอนุญาตอยางเครงครัด 

ขอ ๑๐ การประชุมรัฐสภาใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๓๖  ของรัฐธรรมนูญ   
ขอ ๑๑ ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ  

ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๙  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูล
ภายในสามวันของวันทําการนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 

เมื่อไดมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาแลว   ใหแจงประธานสภา
ผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ   

ขอ ๑๒ การนัดประชุมรัฐสภาตองทําเปนหนังสือ  เวนแตเมื่อไดบอกนัดในที่ประชุมแลว 
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การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวันโดยไมนับรวมวันสงหนังสือและวันประชุม  
แตถาประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกวานั้นก็ได  ในกรณีเรงดวน  แตทั้งนี้ไมนอยกวาหนึ่งวัน 

ขอ ๑๓ ใหสงระเบียบวาระการประชุมรัฐสภากับเอกสารที่เกี่ยวของไปพรอมกับหนังสือ 
นัดประชุมรัฐสภา  ถาประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะบรรจุเร่ืองใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาอีกก็ได  แตตองกอนวันนัดประชุมรัฐสภาไมนอยกวาหนึ่งวัน   

ขอ ๑๔ การนัดประชุมหรือการสงเอกสารตามขอ  ๑๒  หรือขอ  ๑๓  อาจดําเนินการ 
ทางโทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวยก็ได  
เมื่อประธานเห็นสมควร  เวนแตการจัดสงเอกสารลับใหเปนไปตามที่ประธานรัฐสภากําหนด 

ขอ ๑๕ การจัดระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาใหจัดตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 
(๔) เร่ืองที่คางพิจารณา 
(๕) เร่ืองที่เสนอใหม 
(๖) เร่ืองอื่น ๆ 
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน  จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ  

การประชุมรัฐสภาก็ได 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหจัดเร่ืองซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน   

ก็ใหประธานรัฐสภาพิจารณาและอาจจัดใหตามที่คณะรัฐมนตรีขอ 
ขอ ๑๖ กอนเขาประชุมทุกคร้ังใหสมาชิกรัฐสภาผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว  หรือแสดงตน  

ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด  เมื่อมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 

เมื่อมีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อครบองคประชุมและมีสัญญาณใหเขาประชุมแลวใหประธาน  
ดําเนินการประชุมได 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังกใหผูที่อยูในที่ประชุมรัฐสภายืนข้ึนจนกวาประธานไดนั่งลง 
ในกรณีอานพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชดํารัส  ใหผูอยูในที่ประชุมรัฐสภา 

ยืนฟงตลอดเวลาที่อาน   
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดประชุมรัฐสภาไปสามสิบนาทีแลว  สมาชิกรัฐสภายังไมครบ 

องคประชุม  ประธานจะสั่งใหเลื่อนการประชุมรัฐสภาไปก็ได   

ขอ ๑๘ เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม  ใหสมาชิกรัฐสภาผูมีอายุสูงสุด 

ซ่ึงมาประชุมเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานเฉพาะคราว

สําหรับการประชุมคร้ังนั้น 

ขอ ๑๙ การประชุมรัฐสภา  ใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาตามเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ 

การประชุมรัฐสภา  และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่จัดไว  ทั้งนี้  

เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเปนอยางอื่น   

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมรัฐสภา  ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ  เมื่อประธาน

อนุญาตแลว  จึงยืนข้ึนกลาวได  และตองเปนคํากลาวกับประธานเทานั้น   

ขอ ๒๑ ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเร่ืองใดตอที่ประชุมรัฐสภา  ใหประธานพิจารณา

อนุญาต 

สมาชิกรัฐสภาอาจซักถามเพื่อความกระจางในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น  แตรัฐมนตรี 

จะไมตอบก็ได  เมื่อเห็นวาขอซักถามนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน

สําคัญของแผนดิน 

ขอ ๒๒ ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมรัฐสภาในปญหาใด ๆ  ส่ังพักการประชุมรัฐสภา  

เลื่อนการประชุมรัฐสภา  หรือเลิกการประชุมรัฐสภาไดตามที่เห็นสมควร 

ถาประธานลงจากบัลลังกโดยมิไดส่ังอยางใด  ใหเลิกการประชมุรัฐสภา 

ขอ ๒๓ รายงานการประชุมรัฐสภา  เมื่อเลขาธิการรัฐสภาจัดทําเสร็จแลว  ใหลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐาน  กอนที่จะเสนอใหรัฐสภารับรองใหทําสําเนาวางไว  ณ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแหงละสามฉบับไมนอยกวาเจ็ดวันเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาตรวจดูได 

รายงานการประชุมรัฐสภาทุกคร้ังจะตองมีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่มาประชุม  ที่ลาการประชุม  

ที่ขาดการประชุม  และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแตละเร่ือง 

สมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมรัฐสภาดังกลาวใหตรงตามที่เปนจริง  

โดยย่ืนคําขอแกไขเพิ่มเติมตอเลขาธิการรัฐสภา  ถาเลขาธิการรัฐสภาไมยอมแกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ  

สมาชิกรัฐสภาผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัย 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๒๔ รายงานการประชุมรัฐสภาคร้ังใด  เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาตรวจดูแลว  

ถามีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยสมาชิกรัฐสภาขอใหแกไขเพิ่มเติม  ในคราวที่รัฐสภาพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมรัฐสภานั้น  เลขาธิการรัฐสภาจะตองแถลงตอที่ประชุมรัฐสภาถึงการแกไข

เพิ่มเติมดังกลาว 

ขอ ๒๕ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดรับรองรายงานการประชุมรัฐสภาคร้ังใดแลว  ใหประธาน

รัฐสภา  ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

รายงานการประชุมรัฐสภาที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง

หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ใหเลขาธิการรัฐสภาบันทึกเหตุนั้นไว  และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๒๖ การประชุมลับตองจดรายงานการประชุมทุกคร้ัง  เวนแตที่ประชุมรัฐสภาอาจมีมติ

ไมใหจดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมด  หรือแตเพียงบางสวนก็ได  แตใหมีบันทึกเหตุการณไว 

ขอ ๒๗ การเปดเผยรายงานการประชุมลับ  ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมรัฐสภา   

ขอ ๒๘ ใหเลขาธิการรัฐสภาเปนผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา  ทั้งนี้  

นอกจากรายงานการประชุมลับที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติไมใหเปดเผย   

สวนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

 

 

ขอ ๒๙ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานรัฐสภา  และตองมีสมาชิก
รัฐสภารับรองไมนอยกวาสิบคน  ทั้งนี้  เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น   

ขอ ๓๐ ญัตติตามมาตรา  ๑๓๓  และมาตรา  ๒๙๑  ของรัฐธรรมนูญ  และญัตติที่คณะรัฐมนตรี  
เปนผูเสนอไมตองมผีูรับรอง 

ขอ ๓๑ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ 
(๑) ขอใหปรึกษาหรือพิจารณาเปนเร่ืองดวน 
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา 
(๓) ขอใหลงมติตามขอ  ๒๖   
(๔) ญัตติในขอ  ๓๒  ขอ  ๕๓  ขอ  ๕๔  ขอ  ๕๕  ขอ  ๕๖  หรือขอ  ๑๑๖ 
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๓๒ เมื่อที่ประชุมรัฐสภากําลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู  หามเสนอญัตติอื่น  
นอกจากญัตติตอไปนี้ 

(๑) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่เปนเร่ืองเดียวกัน  ทํานองเดียวกันหรือ   
เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน 

(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหรือขอใหบุคคลใดสงเอกสารหรือ  
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 

(๓) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๔) ขอใหเลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๕) ขอใหปดอภิปราย 
ญัตติตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  เมื่อที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว  หามเสนอ

ญัตติอื่นในขอนี้อีก 
ขอ ๓๓ ญัตติตามขอ  ๓๒  (๕)  หามผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ขอ ๓๔ ญัตติที่เสนอลวงหนาเปนหนังสือ  สมาชิกรัฐสภาผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อ  

ในญัตตินั้น 
ขอ ๓๕ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ใหผูรับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี 

ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
ขอ ๓๖ ญัตติที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแลว  หากผูเสนอญัตติจะถอนญัตติ  

หรือจะแกไขเพิ่มเติม  หรือจะถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอ  หรือผูรับรองจะถอนการรับรองญัตติ  
จะตองไดรับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา 

ขอ ๓๗ การขอถอนคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได  แตการขอแกไขเพิ่มเติมคําแปรญัตติ  
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติ 

ขอ ๓๘ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแลว  ถาผูเสนอญัตติ  
หรือผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา  หรือผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมรัฐสภา  
โดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  ญัตติหรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป 

การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองมอบแกสมาชิกรัฐสภาและตองทําเปนหนังสือย่ืนตอประธาน 
ขอ ๓๙ ญัตติใดตกไปแลว  หามนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกในสมัยประชุม

เดียวกัน  เวนแตญัตติที่ยังมิไดมีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาต  ในเมื่อพิจารณาเห็นวา
เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

สวนที่  ๓ 
การอภิปราย 

 

 

ขอ ๔๐ ผูมี สิทธิอภิปรายกอน   คือ   ผู เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติ   แตถาผู เสนอญัตติ 
หรือผูแปรญัตติมีหลายคน  ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซ่ึงไดสงวนความเห็น  กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซ่ึงไดสงวน
ความเห็น  หรือสมาชิกรัฐสภาหรือกรรมาธิการผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวนคําแปรญัตติ 
ไวในข้ันคณะกรรมาธิการ  ใหมีฐานะเสมือนเปนผูแปรญัตติดวย   

ขอ ๔๑ เมื่อผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว  การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการ
อภิปรายสลับกันระหวางฝายคัดคานและฝายสนับสนุน  เวนแตในวาระของฝายใดไมมีผูอภิปราย   
อีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได 

การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคาน  ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ  และไมใหนับเปน
วาระอภิปรายของฝายใด   

ขอ ๔๒ ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ  
ผูแปรญัตติ  และผูซ่ึงยังมิไดอภิปรายดวย 

ขอ ๔๓ ในการอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู   
ตองไมฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือซํ้ากับผูอื่น  และหามนําเอกสารใด ๆ  มาอานในที่ประชุมรัฐสภา  
โดยไมจําเปน  และหามนําวัตถุใด ๆ  เขามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภา  ทั้งนี้  เวนแตประธานจะอนุญาต 

หามผูอภิปรายแสดงกิริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสราย  หรือเสียดสีบุคคลใด  และหาม
กลาวถึงพระมหากษัตริย  หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน 

ขอ ๔๔ ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานจะใหผูนั้นยุติการอภิปราย
ก็ได 

ขอ ๔๕ สมาชิกรัฐสภาผูใดตองการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับ  ใหยืนและยกมือข้ึน 
พนศีรษะ  ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง  แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับ 
ตามที่ประทวงหรือไม  คําวินิจฉัยของประธานถือเปนเด็ดขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผู ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัว 
หรือเร่ืองอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๔๖ เมื่อมีผูประทวงตามขอ  ๔๕  ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตน  หรือตามคําวินิจฉัย  
ของประธานได   

ถาผูอภิปรายออกไปจากที่ประชุมรัฐสภาโดยไมถอนคําพูดตามคําวินิจฉัยของประธาน   
ใหประธานบันทึกพฤติกรรมการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยไวในรายงานการประชุม 

ขอ ๔๗ การอภิปรายเปนอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมรัฐสภาลงมติใหปดอภิปราย 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว  จะขอใหที่ประชุม

รัฐสภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได   

ขอ ๔๙ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว  หามผูใดอภิปรายอีก  เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะตองลงมติ  

ในเ ร่ืองนั้นจึงใหผู ซ่ึ งมี สิทธิอภิปรายกอนคนใดคนหนึ่ งมี สิทธิอภิปรายสรุปไดอีกค ร้ังหนึ่ ง 

เปนคร้ังสุดทายกอนที่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ   

ขอ ๕๐ ประธานอาจอนุญาตให รัฐมนตรีมอบหมายใหบุคคลใด  ๆ  ชี้แจงขอเท็จจริง 

ตอที่ประชุมรัฐสภาประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๕๑ ถาประธานใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนข้ึน  ใหผูที่ กําลังพูด  หยุดพูด 

และนั่งลงทันที 

สวนที่  ๔ 
การลงมติ 

 

 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่จะตองมีมติของรัฐสภา  ใหประธานมีสัญญาณใหสมาชิกรัฐสภาทราบกอนลงมติ  

และการลงมติตองมีสมาชิกรัฐสภาครบองคประชุม   

ในกรณีที่ถ าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีสองฝายใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียง 

ฝายที่มากกวา  และถาความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีต้ังแตสองฝายข้ึนไป  ใหถือเอาจํานวนคะแนน

เสียงฝายที่มากที่สุด  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การออกเสียงชี้ขาดของประธานใหกระทําเปนการเปดเผย  โดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๕๓ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย  แตเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอ 
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไมนอยกวาส่ีสิบคนขอใหกระทําเปนการลับ  
จึงใหลงคะแนนลับ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติใหลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง  
ถามีสมาชกิรัฐสภาคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา  
ใหถือเปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย 

ขอ ๕๔ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกําหนด 
(๒) เรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลําดับอักษร  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายคน   ตามวิธี 

ที่ประธานกําหนด 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๑)  หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดของ  ใหเปลี่ยนเปนวิธีการ

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

รัฐสภาเสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ  ๕๖ 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  หรือวรรคสอง  ใหประธานเชิญสมาชิกรัฐสภาหกคน 

เปนผูตรวจนับคะแนน   
ขอ ๕๕ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เ ขียนเคร่ืองหมายบนแผนกระดาษใสซองที่ เจาหนาที่ จัดให   ผู เ ห็นดวยให เ ขียน

เคร่ืองหมาย     ผูไมเห็นดวยใหเขียนเคร่ืองหมาย  X  สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเคร่ืองหมาย  O 
(๒) เขียนเคร่ืองหมายหรือวิธีอื่นใด  ตามที่ประธานกําหนดลงบนแผนกระดาษใสซอง 

ที่เจาหนาที่จัดให 
ใหนําความในขอ  ๕๔  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๕๖ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ  ๕๔  (๑)  ถาสมาชิกรัฐสภารองขอโดยมีสมาชิก

รัฐสภารับรองไมนอยกวาส่ีสิบคนใหมีการนับใหม  ก็ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม  และใหเปลี่ยน
วิธีการลงคะแนนเปนวิธีตามขอ  ๕๔  (๒)  เวนแตคะแนนเสียงมีความตางกันเกินกวาสามสิบคะแนน  
จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมมิได 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

เมื่อไดมีการออกเสียงลงคะแนนตามขอ  ๕๔  (๒)  แลว  จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมอีกมิได   

ขอ ๕๗ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเขามาในที่ประชุมรัฐสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียง

ลงคะแนนไดกอนประธานสั่งปดการนับคะแนน   

ขอ ๕๘ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว  ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมรัฐสภาทันที  

ถาเร่ืองใดรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดไววา  มติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด  

ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียง  ถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 

ขอ ๕๙ ญัตติใดไมมีผูคัดคาน  ใหประธานถามที่ประชุมรัฐสภาวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม  

เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  หรือเร่ืองอื่นใด  

ที่รัฐธรรมนูญ  หรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน   

ขอ ๖๐ ใหเลขาธิการรัฐสภาจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแตละคน  

และปดประกาศบันทึกดังกลาวไว  ณ  บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได  เวนแตการออกเสียง

ลงคะแนนเปนการลับตามขอ  ๕๕ 

หมวด  ๓ 
กรรมาธิการ 

 

 

ขอ ๖๑ การต้ังคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  กรรมาธิการที่ต้ังจากผูที่เปนสมาชิกของแตละสภา
จะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา  และกรรมาธิการ 
ที่ต้ังจากผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๖๒ ภายใตบังคับขอ  ๖๑  ในการเลือกต้ังคณะกรรมาธิการของรัฐสภา  สมาชิกรัฐสภา 
แตละคน  มีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินจํานวนกรรมาธิการ  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกรัฐสภารับรอง 
ไมนอยกวาสิบคน  ถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้น
เปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอชื่อมากกวาจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

ขอ ๖๓ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๖๔ การประชุมคณะกรรมาธิการใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกต้ังประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และตําแหนงอื่น ๆ  
จากกรรมาธิการในคณะนั้นๆ 

ในการดํา เนินการตามวรรคสอง   ใหกรรมาธิการผูมี อา ยุ สูงสุดซ่ึงอยู ในที่ประชุม 
ของคณะกรรมาธิการ  เปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อดําเนินการเลือกต้ังประธานและรองประธาน 

คณะกรรมาธิการมีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาใด ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  
อํานาจหนาที่ตามแตจะมอบหมายได 

ขอ ๖๕ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด  ๆ   หรือเรียกบุคคลใด  ๆ   มาแถลงขอเท็จจริง   
หรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อประธาน
คณะกรรมาธิการ  หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๖๖ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  สมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  หรือผู ซ่ึงประธาน 
ของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเขาฟงการประชุม 

ในกรณีประชุมลับ  ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุม 
และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 

ขอ ๖๗ ภายใตบังคับขอ  ๖๖  ผูเสนอญัตติ  รัฐมนตรี  และผูซ่ึงคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดตลอดเร่ือง  สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจง
แสดงความคิดเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว 

การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอาจมอบหมาย 
เปนหนังสือใหสมาชิกรัฐสภาผูอื่นหรือกรรมาธิการทานใดทานหนึ่งกระทําแทนได 

ขอ ๖๘ เพื่อประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการอาจขอให
เลขาธิการรัฐสภาแตงต้ังขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่ง  เพื่อปฏิบัติหนาที่ 
เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได 

ขอ ๖๙ ใหเลขาธิการรัฐสภาประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว  ณ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   และมีหนังสือนัดผู เสนอญัตติ 
หรือผูแปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคําแปรญัตติ  แลวแตกรณี  ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน   
หากเร่ืองใดจะกอใหเกิดผลใชบังคับเปนกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  ใหแจง
คณะรัฐมนตรีทราบดวย   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๗๐ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา 

ลวงไปเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่ไดเร่ิมพิจารณาคําแปรญัตติใด  ใหคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป  

เวนแตคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ  หรือที่ประชุมอนุญาตใหเลื่อนการชี้แจงออกไป 

ขอ ๗๑ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  

จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๗๒ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  จะสงวนความเห็นไว

เพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๗๓ เมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด

ตามที่รัฐสภามอบหมายเสร็จแลว  ใหรายงานตอรัฐสภา 

ในที่ประชุมรัฐสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง   หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

การกระทําดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดแถลงหรือชี้แจง

แทนก็ได  เมื่อไดรับอนุญาตจากประธาน 

ขอ ๗๔ ถาคณะกรรมาธิการเห็นว ามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี   ศาล   หรือองคกร 

ตามรัฐธรรมนญู  ที่เกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ก็ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงาน

ของคณะกรรมาธิการ  เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา 

ในกรณีที่รัฐสภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานรัฐสภาแจงไปยัง

คณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ 

เ มื่ อ พ น กํ าหนดระย ะ เ วล า เ ก า สิ บ วันนั บ แต วั นที่ ป ร ะธ านรั ฐสภ าส งข อ สั ง เ ก ต 

ของคณะกรรมาธิการ   ใหคณะรัฐมนตรี   ศาล   หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวของทราบ   

ใหคณะรัฐมนตรี  ศาล  หรือองคกร  ตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของแจงใหประธานรัฐสภาทราบวาไดปฏิบัติ

ตามขอสังเกตนั้นประการใดหรือไม  และใหประธานรัฐสภาแจงใหที่ประชุมรัฐสภาทราบในโอกาสแรก

ที่มีการประชุมรัฐสภา 

ขอ ๗๕ ถารัฐสภามีมติใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา  

เร่ืองใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการนั้นกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน

หรือศึกษาไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการตองรายงานใหประธานรัฐสภาทราบ

โดยดวน 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ใหประธานรัฐสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร  
แลวแจงใหที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง 

การนับระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเร่ิมนับแตวันที่รัฐสภามีมติกําหนด
ระยะเวลา 

ขอ ๗๖ กรรมาธิการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๕) รัฐสภามีมติใหพนจากตําแหนง 
ขอ ๗๗ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดวางลง  ใหประธานคณะกรรมาธิการ

แจงตอประธานรัฐสภา  เพื่อขอใหรัฐสภาต้ังกรรมาธิการแทนตําแหนงที่วาง 

หมวด  ๔ 
การใหความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 

 

 

ขอ ๗๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอใหรัฐสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๑๔๕  
ของรัฐธรรมนูญแลว  ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเร่ืองดวน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงมติวา 
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติใหความเหน็ชอบ  ใหที่ประชุมรัฐสภาต้ังบุคคลซ่ึงเปนหรือมิได
เปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ
รวมกัน  เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น   

ขอ ๗๙ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันใหนําความในหมวด  ๓  กรรมาธิการ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหนําขอ  ๙๖  ขอ  ๙๗  ขอ  ๙๙  และขอ  ๑๐๒  มาใชบังคับกับการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติโดยอนุโลม 

ขอ ๘๐ เมื่อรัฐสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่คณะกรรมาธิการรวมกันเสนอเสร็จแลว  
ใหที่ประชุมรัฐสภาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว   



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๘๑ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติตามขอ  ๗๘  หรือขอ  ๘๐  ไมเห็นชอบดวย  รางพระราชบัญญัตินั้น  
เปนอันตกไป   

ขอ ๘๒ เมื ่อรัฐสภามีมติเห็นชอบดวยตามขอ  ๘๐   ใหประธานรัฐสภาดําเนินการสง 
รางพระราชบัญญัติตามมติของรัฐสภา  เพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตอไป 

หมวด  ๕ 
การใหความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนญู 

 

 

ขอ ๘๓ เมื่ อคณะรัฐมนตรีรองขอให รัฐสภาพิจารณาร างรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเ ติม   
ร างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร างพระราชบัญญั ติตอไปตามมาตรา   ๑๕๓   
ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๘๔ เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบตามขอ   ๘๓   แลว   ให รัฐสภา   สภาผูแทนราษฎร   
หรือวุฒิสภา  แลวแตกรณี  พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  และขอบังคับของแตละสภา  
เวนแตการนับระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๔๖  ของรัฐธรรมนูญ   
ใหเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตวันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ 

หมวด  ๖ 
การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญ 
 

 

ขอ ๘๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องเพื่อรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือ
สัญญา  ตามมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เปนเร่ืองดวน 

ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติใหต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนพิจารณากอนใหความเห็นชอบ 
ใหนําความในหมวด  ๓  กรรมาธิการมาใชบังคับกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
การเสนอและการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 

 

 

ขอ ๘๖ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตองแบงเปนมาตรา  และตองมีบันทึกประกอบ  
ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

(๑) หลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
(๒) เหตุผลในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
หลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นใหกําหนดโดยชัดแจง 
การแกไขเพิ่มเติม  หรือการยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญใหระบุมาตราที่ตองการแกไข

เพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได 
ขอ ๘๗ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ  จะเสนอมิได 

ขอ ๘๘ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอตอรัฐสภา  ใหประธานรัฐสภาเปดเผยเพื่อให

ประชาชนทราบและสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นไดโดยสะดวก

ตามวิธีการที่ประธานรัฐสภากําหนด 

ขอ ๘๙ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อเสนอใหเลขาธิการ

รัฐสภาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเพื่อใหรัฐสภาทราบดวย 

ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง  ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น  เปนผูเสนอและชี้แจงรางรัฐธรรมนูญแกไข

เพิ่มเติมตอที่ประชุมรัฐสภา 

ขอ ๙๐ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่มีผูเสนอตามมาตรา  ๒๙๑  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ   

ใหประธานรัฐสภาทําการตรวจสอบ  และหากมีขอบกพรองใหประธานรัฐสภาแจงผูเสนอเพื่อแกไข 

ใหถูกตอง   

ขอ ๙๑ ใหประธานรัฐสภาบรรจุรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเขาระเบียบวาระการประชุม

รัฐสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตตินั้น  กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม  

เวนแตรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ใหนับแตวันที่ตรวจสอบ

เอกสารถูกตองครบถวน 

ขอ ๙๒ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ   

ขอ ๙๓ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่ง  ใหรัฐสภาพิจารณา 

และลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 

โดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

เพื่อประโยชนแกการวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ที่ประชุมรัฐสภาจะต้ังคณะกรรมาธิการ

พิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกัน  

รัฐสภาจะลงมติ รับหลักการหรือไม รับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับ 

หรือทั้งหมดรวมกันก็ได   และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติรับหลักการแลว  ใหลงมติวาจะใช 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับใดเปนหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง   

ขอ ๙๔ ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไข

เพิ่มเติมใหพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง   

ขอ ๙๕ การพิจารณาในวาระที่สอง  ใหที่ประชุมรัฐสภาต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่ง 

จากสมาชิกรัฐสภาเพื่อพิจารณามีจํานวนไมเกินส่ีสิบหาคน  และกรรมาธิการที่ต้ังจากผูที่เปนสมาชิก 

ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา   

และกรรมาธิการที่ต้ังจากผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูใน 

สภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๙๖ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมข้ันคณะกรรมาธิการ  สมาชิกรัฐสภาผูใด  

เห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

ตอประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันถัดจากวันที่ รัฐสภารับหลักการ 

แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  เวนแตรัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตติ  สําหรับรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพิ่มเติมนั้นไวเปนอยางอื่น 

การแปรญัตติ  โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา 

การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม  หรือตัดทอน  หรือแกไขมาตราเดิม  ตองไมขัดกับหลักการ  

แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  เวนแตการแกไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๙๗ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเสร็จแลว  ใหเสนอ  
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น  โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานตอประธาน
รัฐสภา  รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง  และถามี   
การแปรญัตติ  มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด  หรือมีการสงวน 
คําแปรญัตติของผูแปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย 

ขอ ๙๘ เ มื่ อประธ านรั ฐสภา ได รั บ ร า ง รั ฐธรรมนูญแก ไข เ พิ่ ม เ ติ มแล ะรายง าน 
ของคณะกรรมาธิการตามขอ  ๙๗  แลว  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาภายในสิบหาวัน  
กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม   

ขอ ๙๙ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  
ใหรัฐสภาพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง  คําปรารภ  แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  และใหสมาชิก  
รัฐสภาอภิปรายไดเฉพาะถอยคํา  หรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม  หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ  
หรือที่มีการสงวนความเห็นไว  ทั้งนี้  เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๐๐ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  
ในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ใหคณะกรรมาธิการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูเสนอ  พรอมทั้งรายงานการรับฟงความคิดเห็นตอรัฐสภาดวย 

ขอ ๑๐๑ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ใหถือเอาเสียง  
ขางมากเปนประมาณ   

ขอ ๑๐๒ เมื่อไดพิจารณาตามขอ  ๙๙  จนจบรางแลว  ใหรัฐสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป  
อีกคร้ังหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได  แตจะขอแกไข  
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได  นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู 

ขอ ๑๐๓ เมื่อไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สองเสร็จส้ินแลว  ใหรอไว
สิบหาวัน  เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาเปนวาระที่สาม 

ขอ ๑๐๔ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย 
และใหที่ประชุมรัฐสภาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย  
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน  
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๐๕ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม  หรือลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบ  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป   

ขอ ๑๐๖ เมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม   
ใหประธานรัฐสภาดําเนินการสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายตอไป 

หมวด  ๘ 
การแถลงนโยบาย 

 

 

ขอ ๑๐๗ เมื่อคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖  ของรัฐธรรมนูญ  
ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเร่ืองดวน 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว  ใหประธานดําเนินการใหสมาชิกรัฐสภา
ซักถามและอภิปรายรวมกัน  เวนแตที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติใหซักถาม  และอภิปรายเปนประเด็น ๆ  ไป   

ขอ ๑๐๘ สมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน  และคัดคานในเรื่อง
ความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผนดินใหสําเร็จผลตามนโยบาย   
ในการนี้  สมาชิกรัฐสภาอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติ  และวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น  ๆ 
ดวยก็ได   

ขอ ๑๐๙ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม  หรือขอคัดคานของสมาชิกรัฐสภา 

เพื่อความสะดวก  รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกรัฐสภาที่ซักถาม  หรือคัดคานทีละคนเปนลําดับไป  

หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได 

ขอ ๑๑๐ ในการอภิปรายนั้น  นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว  ใหนําความในหมวด  ๒  

สวนที่  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 

การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟงความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา 
 

 

ขอ ๑๑๑ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๙  

ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเร่ืองดวน   

ขอ ๑๑๒ ในการอภิปรายใหนําความในหมวด  ๒  สวนที่  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม   



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

หมวด  ๑๐ 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

 

 

ขอ ๑๑๓ สถานที่ประชุมของรัฐสภายอมเปนที่เคารพและเปนเขตหวงหาม  บุคคลซ่ึงเขาไป  
ในหองประชุมรัฐสภาตองประพฤติตนใหเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ  และตองแตงกายตามที่ประธาน
รัฐสภากําหนด  บุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกรัฐสภาหรือเจาหนาที่รัฐสภาเมื่อหมดภารกิจตองออกจาก 
หองประชุมรัฐสภา 

การแตงกายของสมาชิกรัฐสภานั้น   ใหแตงเคร่ืองแบบสมาชิกรัฐสภา  หรือสากลนิยม   
หรือชุดพระราชทาน  หรือตามที่ประธานรัฐสภากําหนด 

หามใชเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ  รวมทั้งหามสูบบุหร่ีในหองประชุมรัฐสภา 

ขอ ๑๑๔ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ประธานมีอํานาจเตือน  หามปราม  ใหถอนคําพูด  หามพูด 

ในเร่ืองที่กําลังปรึกษากันอยู  ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมรัฐสภา  หรือส่ังใหออกไปจากที่ประชุมรัฐสภา 

โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได 

ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมรัฐสภา  หากผูนั้นขัดขืน  ประธานมีอํานาจสั่ง

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมรัฐสภาหรือออกไปใหพนบริเวณรัฐสภา 

คําส่ังของประธานตามขอนี้  ผูใดจะโตแยงมิได   

ขอ ๑๑๕ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขา 

มาในที่ประชุมรัฐสภา  หรือบริเวณรัฐสภา  หรือเขาฟงการประชุมรัฐสภา  ตลอดจนมารยาทของบุคคล 

เชนวานั้น  และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมรัฐสภา  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธาน

รัฐสภากําหนดไว   

หมวด  ๑๑ 
บทสุดทาย 

 

 

ขอ ๑๑๖ ถาประธานขอปรึกษา  หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง  
ไมนอยกวาส่ีสิบคน  ใหงดใชขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมด  หรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี  
หากที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติก็ใหงดใชได 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๑๗ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้  ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย   
และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเปนประการใดแลว  ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด 

การขอใหที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระทําไดโดยประธานขอปรึกษา   
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไมนอยกวาส่ีสิบคน 

ขอ ๑๑๘ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้  ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง  
ไมนอยกวาส่ีสิบคน 

การเสนอและพิจารณาญัตติในวรรคหนึ่งใหนําขอ  ๘๖  ขอ  ๙๐  ขอ  ๙๒  ขอ  ๙๓  วรรคหนึ่ง  
วรรคสาม  และวรรคสี่  ขอ  ๙๕  ขอ  ๙๖  ขอ  ๙๗  ขอ  ๙๘  ขอ  ๙๙  ขอ  ๑๐๑  ขอ  ๑๐๒  ขอ  ๑๐๔  
วรรคหนึ่ง  และขอ  ๑๐๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง 
และในวาระที่สาม  ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ   

ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายประสงคจะใหมีการโฆษณาคําชี้แจง   
ตามมาตรา  ๑๓๐  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  ใหบุคคลนั้นย่ืนคํารองขอตอประธานรัฐสภาตามแบบ 
ที่กําหนด 

คํารองขอตามวรรคหนึ่ง  ตองมีขอความเปนขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปนความผิดอาญา  
หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น 

ใหประธานรัฐสภาพิจารณาคํารองขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ 
คํารองขอ  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรโฆษณาคําชี้แจงดังกลาว  ใหเลขาธิการรัฐสภาดําเนินการ
โฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว  ณ  บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได  มีกําหนด
ระยะเวลาเจ็ดวัน  นับแตวันที่ประธานรัฐสภาเห็นควร  จัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจง  และใหสงสมาชิก
รัฐสภาเพื่อทราบ  ในการนี้ประธานรัฐสภาอาจจัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจงนั้นโดยวิธีการอื่นดวยก็ได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชัย  ชิดชอบ 
ประธานรัฐสภา 


