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ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๔ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช
๒๕๕๐ วุฒิสภาจึงตราขอบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ใหประธานวุฒิสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
ขอ ๕ ในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครั้งแรก ใหเลขาธิการวุฒิสภา
เชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุม
วุฒิสภาดําเนิน การเลือกตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา และเพื่อ ใหที่ประชุม วุฒิสภา
ดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตองประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นดวย
ในการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถาผูเปน ประธานชั่วคราวของที่ประชุม ไดรับการ
เสนอชื่อเปนประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยู
ในที่ประชุมเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ขอ ๖ ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ
การเสนอนั้นตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
กอ นที่ จะดํา เนิ น การเลือ กตั้ งประธานวุ ฒิส ภานั้ น ใหผู ได รับ การเสนอชื่อ ตามวรรคหนึ่ ง
กลาวแสดงวิสัยทัศนในการที่จะดํารงตําแหนงตอที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด
ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
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ถามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกวาสองชื่อ ใหมีการลงคะแนนเปนการลับโดยการเขียนชื่อ
ผูซึ่งตนประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษ ใสซองที่เจาหนาที่จัดให แลวใหเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับ
อักษรมาลงคะแนนเปนรายคน โดยนําซองใสลงในภาชนะที่จัดไวเพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนน
ใหประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากัน
ใหเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง แตถาคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก
กรณีมีการเสนอชื่อมากกวาสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมเปนผูไดรับเลือก แตถาผูไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน
ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับดังกลาวมาใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
(๒) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกเกิน กวาหนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดดังกลาว
มาใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
(๓) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกิน กวา
หนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาใหสมาชิกลงคะแนน
ทั้งนี้ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก แตถาคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุมวุฒิสภา และสั่งใหเจาหนาที่
ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นดวย
ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานวุฒิสภา ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ใ ห มี ร องประธานวุ ฒิ ส ภาสองคน ให เ ลื อ กรองประธานวุ ฒิ ส ภา
คนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง
ขอ ๘ ในการเลือกประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง ใหนําความ
ในขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ เมื่อไดเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว ใหเลขาธิการวุฒิสภา
มีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความขึ้นกราบบังคมทูล
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เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังสภาผูแทนราษฎร ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทราบดวย
หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา
ขอ ๑๐ ประธานวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินกิจการของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๒) เปนประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
(๓) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมวุฒิสภาตลอดถึงบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา
(๔) เปนผูแทนวุฒิสภาในกิจการภายนอก
(๕) แตงตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ อันเปนประโยชนตอกิจการของวุฒิสภา
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ รองประธานวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานวุฒิสภาในกิจการอันเปนอํานาจ
และหนาที่ของประธานวุฒิสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีประธานวุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา ถาทั้งประธานวุฒิสภาและ
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไมมีหรือไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานวุฒิสภา
คนที่สองเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา
ขอ ๑๒ เลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิ ญ ผู เ ป น ประธานชั่ ว คราวของที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร
เขาปฏิบัติหนาที่
(๓) ชวยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ขอมูล และทรัพยสินของวุฒิสภา
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(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(๘) กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการและเจ า หน า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย
และขอบังคับนี้อยางมีประสิทธิภาพ
(๙) หนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่กําหนดไวใ นขอบังคับนี้ หรือตามที่
ประธานวุฒสิ ภามอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมวุฒิสภา
สวนที่ ๑
วิธีการประชุม
ขอ ๑๓ การประชุม วุฒิสภายอมเปน การเปดเผย แตถาคณะรัฐ มนตรีหรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาแลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ
ก็ใหประชุมลับ
ในการประชุม วุ ฒิ ส ภาเฉพาะที่ เป น การเป ด เผย ให บุ ค คลภายนอกเข า ฟ ง การประชุ ม ได
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง
วิทยุกระจายเสียง และหรือวิทยุโทรทัศน และจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางเครื่องขยายเสียงและ
หรือวิ ทยุโทรทัศ น วงจรปดภายในบริเวณของรัฐ สภา และล ามภาษามือ หากมีเ หตุขัด ของใหแ จ ง
ที่ประชุมทราบ
ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได
ก็แ ตเฉพาะสมาชิก รัฐ มนตรี และผูที่ ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม และหามใชเครื่อ ง
บันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา
ขอ ๑๔ ให มีก ารประชุ ม วุฒิ ส ภาครั้ง แรกภายในสิ บวั น นับ แตวั น เป ดสมั ยประชุ ม สามั ญ
หรื อ วิ ส ามัญ ของรั ฐ สภา เว น แต ป ระธานวุ ฒิส ภาเห็ น ว า ไม มี วาระที่ จ ะพิ จ ารณา ในกรณี เ ช น นั้ น
ใหประธานวุฒิสภาแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา
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การประชุ ม ครั้ ง ต อ ไปให เ ป น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ประธานวุ ฒิ ส ภาอาจสั่ ง งด
การประชุมครั้งใดก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม แตตองแจงให
สมาชิกทราบลวงหนา
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็น สมควรหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหเรียกประชุมเปนพิเศษ ก็ให
เรียกประชุมได
ขอ ๑๕ การนัดประชุม ใหทําเปน หนังสือ เวน แตเมื่อไดแ จงนัดในที่ประชุม วุฒิสภาแล ว
จึงใหทําหนังสือแจงเฉพาะสมาชิกที่ไมไดมาประชุม
การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน แตประธานวุฒิสภาจะนัดเร็วกวานั้นก็ได
เมื่อเห็นวาเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๖ ภายใต บั ง คั บ ข อ ๑๐๗ ให ส ง ระเบี ย บวาระการประชุ ม กั บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม แตประธานวุฒิสภาจะใหสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็น วา
จําเปนหรือสมควร
ขอ ๑๗ การนั ด ประชุ ม หรื อ การส ง เอกสารตามข อ ๑๕ หรื อ ข อ ๑๖ อาจดํ า เนิ น การ
ทางโทรสาร สื่อ อิเ ล็ กทรอนิก ส หรื อสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศประเภทอื่ น เมื่อ ประธานวุ ฒิส ภา
เห็นสมควรก็ได
ขอ ๑๘ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหจดั ลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่คางพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได
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ขอ ๑๙ ใหสมาชิกผู ม าประชุม ลงชื่ อ ในสมุดที่จั ดไว กอ นเขาประชุม ทุกคราว และเมื่อ มี
สัญญาณใหเขาประชุม ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว
เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทูถาม ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได
เมื่อประธานของที่ประชุม ขึ้น บัลลังก ใหผูที่อยูใ นที่ประชุม วุฒิสภายืนขึ้น จนกวาประธาน
ของที่ประชุมจะไดนั่งลง
ขอ ๒๐ เมื่อพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว จํานวนสมาชิกยังไมครบองคประชุม
ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได
ขอ ๒๑ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมหรือพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว ประธาน
วุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาไมอาจมาประชุมได ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ
ในกรณีเ ชน นี้ใ หเ ลขาธิการวุฒิสภาขออนุมัติ ที่ประชุม วุฒิสภา เพื่อเชิ ญสมาชิก ผูมีอายุสู งสุดซึ่งอยู
ในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาดําเนิน การเลือกตั้ง
ประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุม ครั้งนั้น โดยใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนการลงคะแนนเลือกตั้งประธานเฉพาะคราว ใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ ๖๗
ขอ ๒๒ ในการประชุมวุฒิสภา ใหที่ประชุม วุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูใ นระเบียบ
วาระการประชุม และตองดําเนิ น การพิจารณาตามลํา ดับระเบียบวาระการประชุม ที่จัดไว เวน แต
ที่ประชุมวุฒิสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมวุฒิสภา ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธาน
ของที่ประชุมอนุญาตแลวจึงยืนขึ้นกลาวได และตองเปนคํากลาวกับประธานของที่ประชุม
ขอ ๒๔ ถารัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องคกรตามรัฐธรรมนูญ
หรือผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย ขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดที่เกี่ยวของตอที่ประชุมวุฒิสภา ใหประธาน
ของที่ประชุมพิจารณาอนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได
ขอ ๒๕ ในกรณีที่วุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
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ตอวุฒิสภา ใหผูแทนขององคกรนั้นมีสิทธิเขาแถลงหรือชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภาได เมื่อประธานของ
ที่ประชุมอนุญาต
ในการแถลงหรือชี้แจง ใหนําความในขอ ๒๔ ขอ ๕๕ ขอ ๕๖ ขอ ๕๗ และขอ ๕๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ประธานของที่ประชุม มีอํานาจปรึกษาที่ประชุม วุฒิสภาในปญหาใด ๆ กําหนด
วิธีการตรวจสอบองคประชุม สั่งพั กการประชุ ม เลื่อนการประชุม หรือ เลิกการประชุม ไดตามที่
เห็นสมควร
ถาประธานวุฒิสภาลงจากบัลลังกโดยมิไดมอบหมายใหรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่แทน
ใหเลิกการประชุม
ขอ ๒๗ รายงานการประชุม วุฒิสภา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาตรวจแลว
กอนที่จะเสนอใหวุฒิสภารับรอง ใหทําสําเนาวางไวสามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไดประกาศกําหนดไว ไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหสมาชิกตรวจดูได
รายงานการประชุมวุฒิสภาทุกครั้งจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาประชุม และที่ขาด
ประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแตละเรื่อง
สมาชิ กมี สิท ธิข อแกไ ขเพิ่ม เติ ม รายงานการประชุ ม วุ ฒิส ภาดัง กล าวให ตรงตามที่เ ปน จริ ง
โดยยื่นคําขอแกไขเพิ่ม เติมตอประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ถาคณะกรรมาธิการ
ดังกลาว ไมยอมแกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอให
วุฒิสภาวินิจฉัย
ขอ ๒๘ ในการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด ถามีผูใดกลาวถอยคําหรือขอความใด ๆ
และไดมีการถอนหรือถูกสั่งใหถอนถอยคําหรือขอความนั้นแลว ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาวาสมควรจะตัดถอยคําหรือขอความดังกลาวออกหรือไม ถาเห็น สมควรใหตัดออก
ใหบันทึกวา “มีการถอนคําพูด” หรือ “ถูกสั่งใหถอนคําพูด” แลวแตกรณี ไวในรายงานการประชุม
วุ ฒิ ส ภาครั้ ง นั้ น ส ว นถ อ ยคํ า หรื อ ข อ ความที่ ตั ด ออกให บั น ทึ ก ไว ใ นรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาดวย
ขอ ๒๙ รายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแ ลว
ถามีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมเอง หรือโดย
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สมาชิ ก ขอให แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก็ ต าม ในคราวที่ วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม นั้ น
คณะกรรมาธิการดังกลาวจะตองแถลงตอที่ประชุมวุฒิสภาถึงการแกไขเพิ่มเติมนั้นดวย
ขอ ๓๐ เมื่อวุฒิสภาไดรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใดแลว ใหประธานวุฒิสภา
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่มีเหตุทําใหประธานวุฒิสภาไมอาจลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาได
ให เ ลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาบั น ทึ ก เหตุ นั้ น ไว และเป น ผู ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองความถู ก ต อ งของรายงาน
การประชุมนั้นแทน
ขอ ๓๑ วุฒิสภาอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวน
ก็ได แตใหมีบันทึกพฤติการณไว
ขอ ๓๒ การเปด เผยรายงานการประชุ ม ลั บ ให คณะกรรมาธิ การวิส ามั ญกิ จ การวุ ฒิส ภา
พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อใหวุฒิสภามีมติวาจะเปดเผยหรือไม
ขอ ๓๓ วุฒิสภาอาจมีม ติ หามโฆษณาขอ ความอัน เกี่ยวกั บความปลอดภั ยหรือ ประโยชน
สําคัญของแผนดินที่มีการกลาวหรือปรากฏในการประชุมได
ขอ ๓๔ ใหเลขาธิการวุฒิส ภาเป น ผูพิม พแ ละผูโฆษณารายงานการประชุม วุ ฒิสภา ทั้ง นี้
นอกจากรายงานการประชุม ลับที่มิไดมีม ติของวุฒิสภาใหเปดเผย และขอความที่หามโฆษณาตาม
ขอ ๓๓
สวนที่ ๒
การเสนอญัตติ
ขอ ๓๕ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานวุฒิสภา และตองมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๖ ญัตติตามมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๒๗๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
หรือญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรับรอง
ขอ ๓๗ ญัต ติ ขอใหวุ ฒิ สภามีม ติ ใ ห รั ฐ มนตรี ผู ใ ดเขา ร วมประชุ ม ในเรื่ อ งใดในที่ ประชุ ม
วุฒิสภาตามมาตรา ๑๗๗ ของรัฐ ธรรมนูญ ถาสมาชิกเปน ผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สิบคน
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ขอ ๓๘ ญัตติขอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอให
วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่อ งใด ๆ อัน อยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ถาสมาชิกเปน ผูเสนอตองมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ญัตติ ตามวรรคหนึ่ ง กรณีขอใหวุ ฒิสภาตั้ง คณะกรรมาธิการสามัญ หรือ คณะกรรมาธิ การ
วิสามัญแลวแตกรณีนั้น จะตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน และจะตองไมซ้ํา
หรือซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะตาง ๆ
ขอ ๓๙ ญัตติขอใหวุฒิสภามีมติในกรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางวุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี หรือองคก รตามรัฐ ธรรมนู ญที่มิ ใ ชศ าล ตั้งแต สององคก รขึ้น ไปตามมาตรา ๒๑๔
ของรัฐธรรมนูญ ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๔๐ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ
(๑) ขอใหปรึกษาเปนเรื่องดวน
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ขอใหลงมติตามขอ ๓๑ หรือขอ ๓๓
(๔) ญัตติตามขอ ๔๑ ขอ ๖๖ ขอ ๖๗ ขอ ๖๘ ขอ ๗๔ ขอ ๑๔๐ หรือขอ ๑๘๑
(๕) ญัตติที่ประธานของที่ประชุมอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๑ เมื่อที่ประชุมวุฒิสภากําลังปรึกษาญัตติใดอยู หามมิใหเสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอแปรญั ต ติ เ ฉพาะในเรื่ อ งที่ มิ ใ ช ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
รางพระราชบัญญัติ
(๒) ขอให ร วมระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น ทํ า นองเดี ย วกั น หรื อ
เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสาร หรือ
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๖) ขอใหปดอภิปราย
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(๗) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุม วุฒิสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว
หามมิใหเสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก
ขอ ๔๒ ญัตติตามขอ ๔๑ (๖) และ (๗) หามมิใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปราย
ของตน
ขอ ๔๓ ญัตติตามขอ ๔๑ (๗) หามมิใหเสนอ
(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
(๒) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
(๓) ในการพิ จารณาเลื อก แต งตั้ ง ให คํา แนะนํ า หรื อใหค วามเห็น ชอบให บุค คลดํา รง
ตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
(๔) ในการพิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป
ขอ ๔๕ ญั ต ติ ที่ ต อ งเสนอล ว งหน า เป น หนั ง สื อ ผู เ สนอและผู รั บ รองต อ งลงลายมื อ ชื่ อ
ทายญัตติที่เสนอ
ขอ ๔๖ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ใหผูรับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือ
ขึ้นพนศีรษะ
ขอ ๔๗ การแกไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุเขาระเบียบวาระ
การประชุมและไดสงใหสมาชิกแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภา
ขอ ๔๘ การถอนคําแปรญัตติ จะกระทําเมื่ อ ใดก็ไ ด แต การขอแกไขเพิ่ม เติม คําแปรญัต ติ
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอ ๑๔๒
ขอ ๔๙ การถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเปนผูรับรอง ใหทําเปน
หนั งสื อ ยื่น ต อประธานวุ ฒิส ภา และจะกระทํา ไดเ ฉพาะก อ นที่ ป ระธานวุ ฒิส ภาสั่ งบรรจุ ญั ตติ นั้ น
เขาระเบียบวาระการประชุม
ในกรณี ที่ ประธานวุฒิ ส ภาสั่ งบรรจุ ญั ตติ ต ามวรรคหนึ่ง เขา ระเบี ยบวาระการประชุม แล ว
จะถอนชื่อไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภา
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ขอ ๕๐ ญัตติ ใ ดถึง วาระพิจ ารณาในที่ป ระชุม วุฒิ สภาแลว ถา ผูเ สนอญั ตติ ไม ชี้แ จงในที่
ประชุมวุฒิสภา หรือผูเสนอญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย
ญัตตินั้นเปนอันตกไป เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาเห็นเปนอยางอื่น
คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแลว ถาผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม
วุฒิสภา หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย คําแปร
ญัตตินั้นเปนอันตกไป
การมอบหมายใหชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นตองมอบแกสมาชิก และ
ทําเปนหนังสือยื่นตอประธานของที่ประชุมกอนวาระพิจารณาญัตติหรือคําแปรญัตตินั้น
ขอ ๕๑ ญัตติใดตกไปแลว หามมิใ หนําญัตติซึ่งมีหลักการเชน เดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัย
ประชุมเดียวกัน เวนแตประธานวุฒิสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวาพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป
สวนที่ ๓
การอภิปราย
ขอ ๕๒ ผูมีสิทธิอภิปรายกอ นคือผูเสนอญัตติ แตถาผูเสนอญัตติมีหลายคน ใหประธาน
ของที่ประชุมอนุญาตใหใชสิทธิอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
กรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งไดสงวน
ความเห็น ผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติ หรือสมาชิกผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซึ่งไดสงวน
คําแปรญัตติไวในขั้นคณะกรรมาธิการ ใหมีฐานะเสมือนเปนผูเสนอญัตติดวย
ขอ ๕๓ เมื่อผูอภิปรายกอนตามขอ ๕๒ 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
ผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได
การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคานยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระ
อภิปรายของฝายใด
ขอ ๕๔ ถามีผูขออภิปรายหลายคน ประธานของที่ประชุม จะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใ ห
คํานึงถึงผูเสนอญัตติ ผูแปรญัตติ ผูรับรองญัตติหรือผูรับรองคําแปรญัตติ และผูซึ่งยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ ๕๕ การอภิ ป รายต อ งอยู ใ นประเด็ น หรื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ กํ า ลั ง ปรึ ก ษากั น อยู
ตองไมฟุ ม เฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือ ซ้ํากับผู อื่น หรื อ ใชภาษาตางประเทศโดยไมจําเป น และ
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หามมิให นําเอกสารใด ๆ มาอ าน หรือนํ าวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ ประชุมวุ ฒิสภา เว นแต ประธาน
ของที่ ประชุ มจะอนุ ญาต แต ทั้ งนี้ ไม เป นการตั ดสิ ทธิ สมาชิ กที่ จะเขี ยนคํ าอภิ ปรายของตนและอ านคํ า
อภิปรายนั้นในที่ประชุมวุฒิสภา
หามมิใ หผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือ ใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และ
หามมิใหกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด โดยไมจําเปน
ขอ ๕๖ ถาประธานของที่ ประชุม เห็น ว าผูใ ดได อภิป รายพอสมควรแล ว ประธานของที่
ประชุมจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได แมจะมิไดฝาฝนขอ ๕๕ ก็ตาม
ขอ ๕๗ สมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนขอบังคับและประสงคจะประทวง ใหยืนและยกมือขึ้น
พนศีรษะ ประธานของที่ประชุมจะตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานของที่ประชุมวินิจฉัยวา
ไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่ประทวงนั้นหรือไม คําวินิจฉัยของประธานของที่ประชุมดังกลาว ใหถือเปน
เด็ดขาด
ให นํา ความในวรรคหนึ่ งมาใช บัง คับ โดยอนุ โลมแก ผูถู กอภิ ปรายพาดพิง ถึง เรื่ อ งส วนตั ว
หรือเรื่องอื่น ใดอัน เปน ที่เสียหายแกผูนั้น และเมื่อประธานของที่ประชุม วินิจฉัยวาการอภิปรายนั้น
เปนการฝาฝนขอบังคับ ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหผูอภิปรายถอนคําพูด และผูอภิปรายตองปฏิบัติ
ตามคําสั่ง
ขอ ๕๘ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนไดเอง หรือเมื่อมีผูประทวง หรือตามคําสั่งของ
ประธานของที่ประชุมตามขอ ๕๗
ขอ ๕๙ การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหปดอภิปราย
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ขอ ๖๐ ในกรณีที่ ประธานของที่ป ระชุ ม พิจ ารณาเห็น ว า ไดอ ภิปรายกัน พอสมควรแล ว
จะขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได
ขอ ๖๑ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว หามมิใ หผูใดอภิปรายอีก นอกจากในกรณีที่ที่ประชุม
วุฒิสภาจะตองลงมติในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู จึงใหผูมีสิทธิอภิปรายกอนอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหนึ่ง
เปนครั้งสุดทายกอนจะลงมติ เมื่อการอภิปรายไดสิ้นสุดแลว ใหประธานของที่ประชุม ใหสัญญาณ
แจงสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ
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ขอ ๖๒ ประธานของที่ ประชุมอาจอนุ ญาตใหบุ คคลใด ๆ ชี้แ จงขอเท็จจริงต อที่ป ระชุ ม
วุฒิสภาก็ได
ขอ ๖๓ ถาประธานของที่ประชุมใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนขึ้น ใหผูที่กําลังพูดอยู
หยุดพูดและนั่งลงทันที และใหทุกคนนั่งฟงประธานของที่ประชุม
ในกรณีอานพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชดํารัส ใหผูอยูในที่ประชุมวุฒิสภายืนฟง
ดวยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อาน
สวนที่ ๔
การลงมติ
ขอ ๖๔ ในกรณีที่จะตองมีมติของวุฒิสภา ใหประธานของที่ประชุมขอใหที่ประชุมวุฒิสภา
ลงมติ
การลงมติตองมีสมาชิกครบองคประชุม โดยใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มี
กฎหมายหรือขอบังคับนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๖๕ เสียงขางมากตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีความเห็นของ
ที่ประชุมวุฒิสภามีสองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่ม ากกวา และในกรณีความเห็น ของ
ที่ประชุมวุฒิสภามีเกินสองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด
การออกเสียงชี้ขาดของประธานของที่ประชุม ใหกระทําเปนการเปดเผยโดยจะใหเหตุผ ล
หรือไมก็ได
ขอ ๖๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการ
เปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคนขอใหกระทําเปนการลับ จึงให
ลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
วุฒิสภา ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย
ขอ ๖๗ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(๒) ยกมือขึ้นพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผูเห็น ดวยใหแสดงบัตรลงคะแนน
สีน้ําเงิน ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว
โดยบัตรลงคะแนนดังกลาว ใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวย
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(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปน รายคนตามวิธีที่ประธาน
ของที่ประชุมกําหนด
(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยนั้น ใหใ ชวิธีตาม (๑) จะใชวิธีตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
ไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ ๗๔
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๑) ใหใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธาน
ของที่ประชุมจะไดสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๒) ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนจากสมาชิกมา เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนตอไป
ขอ ๖๘ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(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 (3) ผูไมเห็น ดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เครื่องหมายวงกลม (O)
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ใหใ ชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธาน
ของที่ประชุมจะไดสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๒) ใหสมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว และใหประธาน
ของที่ ป ระชุ ม สั่ ง ให เ จ า หน า ที่ แ จกกระดาษและซองให แ ก ส มาชิ ก ทุ ก คน และเมื่ อ สมาชิ ก เขี ย น
เครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองแลว ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมา เพื่อสง
ใหแกกรรมการตรวจนับคะแนนดําเนินการตอไป และในการตรวจนับคะแนนใหประธานของที่ประชุม
เชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
ขอ ๖๙ กอนออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานของที่ประชุมใหสัญญาณแจงสมาชิกทราบ
เพื่อพรอมที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๗๐ ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติในญัตติสุดทายกอนแลวยอนเปนลําดับไปหาญัตติตน
แตมิใหถือวาความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ เปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแลวเปนอันเสียไป
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ขอ ๗๑ ประธานของที่ ป ระชุม มี อํ านาจสั่ง ให ร วมหรื อแยกประเด็ น พิ จ ารณาหรือ ลงมติ
เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๗๒ สมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมวุฒิสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผยตามขอ ๖๗ (๑) หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามขอ ๖๘ (๑) อาจลงคะแนนไดกอน
ประธานของที่ประชุมสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยวิธีอื่น
อาจลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จได หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น
อาจลงคะแนนไดกอนประธานของที่ประชุมสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ ๗๓ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานของที่ประชุมประกาศมติตอที่ประชุม
วุฒิสภาทันที ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนน
เสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาไดประกาศมติตอที่ประชุมวุฒิสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนน
ดวยวิธีตามขอ ๖๘ (๒) แลว ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนน
นั้นดวย
ขอ ๗๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม ก็ใหมีการนับใหม เวนแตคะแนนเสียงมีความตางกันเกินกวาสิบคะแนน
จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมมิได
การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหเปลี่ยนวิธีลงคะแนนเปน วิธีตามขอ ๖๗ หรือ
ขอ ๖๘ ซึ่งอยูในลําดับถัดไป แลวแตกรณี เวนแตรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดวิธีลงคะแนน
ไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น
การนับคะแนนเสียงโดยวิธีตามขอ ๖๗ (๓) หรือขอ ๖๘ (๒) จะขอใหมีการนับคะแนน
เสียงใหมอีกมิได
ขอ ๗๕ ญัตติใ ดไม มีผูคัดคาน ใหประธานของที่ประชุม ถามที่ประชุม วุฒิสภาวามีผูเห็ น
เปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยกับญัตตินั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
รางพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัย
โดยการออกเสียงลงคะแนน
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ขอ ๗๖ ใหเลขาธิการวุ ฒิสภาจัด ทําบัน ทึ กการลงมติการออกเสี ยงลงคะแนนของสมาชิ ก
แตละคน และเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใหประชาชน
เขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
หมวด ๔
กรรมาธิการ
ขอ ๗๗ ใ ห วุ ฒิ ส ภาตั้ ง คณะก รรม า ธิ ก าร สามั ญ ประจํ าวุ ฒิ ส ภาขึ้ น เพื่ อ พิ จารณ า
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมนอยกวา
เกาคนแตไมเกินสิบหาคน และใหมีจํานวนยี่สิบสองคณะ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการการกีฬา
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ รวมทั้งศึกษาปญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ
การพัฒนาการผลิต การแปรรูป และธุรกิจการเกษตร แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการ
พัฒนาการเกษตร อาหาร การสหกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึก ษาเรื่ องใด ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การคมนาคม ทั้ งการจราจรทางบก ทางน้ํ า ทางอากาศ ทางอวกาศ
การขนสงมวลชน การขนสงสินคา การพาณิชยนาวี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับการเงิ น การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิ น ตลาดทุน สถาบัน การเงิ น
ของประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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(๕) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึ ก ษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การต า งประเทศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ คนไทยโพ น ทะเล
สถานการณใ ด ๆ ที่เ กิดขึ้น อั น อาจส งผลกระทบตอผลประโยชน รวมทั้ง ภาพลัก ษณของประเทศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๖) คณะกรรมาธิการการทหาร
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การปองกัน การรักษาความมั่นคง การปกปองผลประโยชน
ของชาติ การพัฒนาประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผน ดิน สวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การพัฒนาระบบราชการ การปฏิบัติของเจาหนาที่
ฝายปกครอง การกระจายอํานาจ พิจารณาศึกษานโยบายในการบําบัดทุกข บํารุงสุข รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๙) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริม พัฒ นา การจัดหา การใช การอนุรักษพลังงาน
การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหา
อุปสรรคจากการจัดหาและการใชพลังงาน ความมั่นคงดานพลังงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๐) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการดําเนิน การอื่น ๆ
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เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสิน ใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๑) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส รวมทั้งประสานกับ
องคกรภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติ และองคกรปกครองทองถิ่น
เกี่ ย วกั บ แนวทางความร ว มมือ เพื่ อ ส งเสริ ม การแก ป ญ หาเด็ ก เยาวชน สตรี ผูสู ง อายุ คนพิ ก าร
และผูดอยโอกาส การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยู การคุมครองและ
ดูแลผูยากไร การพัฒนาสังคม การสงเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล การสรางหลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๒) คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการดําเนิน การตามนโยบายดา นการบริห ารงานยุติ ธรรม กระบวนการ
ยุติธรรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบัติใ หเปน ไปตามกฎหมาย ปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๓) คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ ทั้งในและนอกระบบ
แรงงานไทยในตางประเทศ ผูประกอบอาชีพอิสระ การใหสวัสดิการ การประกันสังคม และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๑๔) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ โทรคมนาคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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(๑๕) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภและคุมครองศาสนา การอนุรักษและการสืบสานศิลปะ
ประเพณี วั ฒนธรรมทอ งถิ่ น และภูมิ ปญ ญาชาวบ าน การสง เสริม ศีล ธรรม คุณ ธรรม จริ ยธรรม
วัฒนธรรม เอกลักษณและอัตลักษณไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๖) คณะกรรมาธิการการศึกษา
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึก ษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การพัฒ นาการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และทุก รู ป แบบของชาติ
การใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง
เนน ความเปน เลิศ ทางปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปน ไทยบนพื้น ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุ ข และความเปน อิ สระ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๗) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพ การบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม
และไดมาตรฐาน โดยรวมถึงการรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การฟนฟู การสงเสริม
สุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๘) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน การบริหารจัดการของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ
การใชจายเงินงบประมาณประจําปของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐ วิสาหกิจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๑๙) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึ ก ษาเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การที่ ดิ น การจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า การบริ ห ารจั ด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ศึกษา
ปญหาการใช การปองกัน การแกไข การอนุรักษสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๐) คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล
มี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ กระทํ า กิ จ การ พิ จ ารณาศึ ก ษา และ
ตรวจสอบเรื่ อ งการกระทํ า การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน ว ยงานอื่ น
การเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และศึก ษาเรื่ อ งใด ๆ เกี่ ย วกั บ กลไก
กระบวนการและมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๑) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๒) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกร
เอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิม นุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุม ครองผูบริโภค ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หากมีความจําเปน หรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
เพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได
สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดไมเกินสองคณะ
เวน แตสมาชิกที่ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหดํารงตําแหนง
กรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า วุ ฒิ ส ภาได ห นึ่ ง คณะ สํ า หรั บ สมาชิ ก ผู ดํ า รงตํ า แหน ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
อื่นอีกมิได
ขอ ๗๘ การสรรหาสมาชิกใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๗
ใหที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสามสิบคน และใหสมาชิก
แตละคนแสดงความจํานงโดยยื่นตอคณะกรรมาธิการสามัญ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนด
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เพื่ อ ที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า วุ ฒิ ส ภาได ไ ม เ กิ น สองคณะ ในกรณี
ที่คณะกรรมาธิก ารสามัญ ประจํ าวุฒิ สภาคณะใดมีส มาชิก ยื่น แสดงความจํ านงจะดํ ารงตํ าแหน งไว
นอยกวาหรือเกินกวาจํานวนที่จะมีไดในคณะกรรมาธิการในคณะนั้น ใหใชวิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิก
ที่เกี่ยวของหรือใชวิธีจับสลาก
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหที่ประชุม วุฒิสภาพิจารณาเลือกจาก
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง
เมื่อสมาชิกที่มาจากการสรรหาหรือการเลือกตั้งชุดใหมเขารับหนาที่ ใหมีการดําเนินการสรรหา
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๗ ใหมทั้งหมด
ขอ ๗๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใ นระหวางคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภาคณะตาง ๆ ตามขอ ๗๗ ที่อาจมีความไมชัดเจนหรืออาจมีความซ้ําซอนกันอยู และทําใหเปน
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินกิจการตามภารกิจ ในกรณีนี้ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
ในแตละคณะดังกลาว นัดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหาขอยุติ และหากไมอาจหาขอยุติรวมกันได
ใหเสนอเรื่องตอวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเฉพาะกรณีนั้น
ตอไป
ขอ ๘๐ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปน ประธานคณะกรรมาธิการ
ผูแทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๗ วรรคสอง ทุกคณะ ๆ ละหนึ่งคน สมาชิก
ที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งตามขอ ๘๑ อีกไมเกิน เจ็ดคน และเลขาธิการวุฒิสภา เปน กรรมาธิการ
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่วุฒิสภามอบหมายหรือตามที่ประธาน
วุฒิสภามอบหมาย
(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา
(๓) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการอื่น
ของวุฒิสภา
(๔) ประสานงานระหว า งวุ ฒิ ส ภากั บ สภาผู แ ทนราษฎร คณะรั ฐ มนตรี องค ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในกิจการของวุฒิสภา
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(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะและสมาชิก เกี่ยวกับ
การพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งเปนกรรมาธิการ
สามั ญ หรื อ กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ตามข อ ๘๑ หรื อ ข อ ๑๐๒ แล ว แต ก รณี เพื่ อ ให เ ป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย เหมาะสมและเปนธรรม
(๖) ดําเนินงานทางดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของ
วุฒิสภา
(๗) รับคํารองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการคณะตาง ๆ
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
(๘) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของวุฒิสภา
(๙) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานวุฒิสภาและการดําเนินกิจการในดาน
ตาง ๆ ของวุฒิสภา
(๑๐) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจําปในสวนของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑๑) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกสมาชิก
วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งใหมีวาระการดํารงตําแหนงเชน เดียวกับคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา
ขอ ๘๑ การเลือกตั้ งคณะกรรมาธิการสามั ญหรื อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ใหที่ป ระชุ ม
วุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน เวนแตการเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหดําเนินการตามขอ ๗๘ วรรคสอง
ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติ ใหคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ เสนอรายชื่อไดไมเกิน หนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
แตในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการในเรื่องอื่น ๆ ใหประกอบดวยบุคคลที่มิได
เปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามแตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ใหสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเทากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกตั้งตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมกําหนด
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ใหประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูรับผิดชอบในการตรวจนับ คะแนนและให
ประธานวุฒิสภาแจงผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการในการ
ประชุมครั้งนั้นหรือครั้งตอไป
ใหถือวาผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการดํารงตําแหนงกรรมาธิการนับแตวันที่วุฒิสภาลงมติ
เลือกตั้ง
ขอ ๘๒ การเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเขาชื่อเสนอ ใหตั้งจากผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ขอ ๘๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้น มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวน
หญิงและชายที่ใกลเคียงกัน
ขอ ๘๔ การประชุม คณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ประชุมวุฒิสภามาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘๕ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก
และตําแหนงอื่นตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ
ใหกรรมาธิการผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูใ นที่ประชุม ของคณะกรรมาธิการเปน ประธานชั่วคราว
ของที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการแตละคณะ โดยใหคณะกรรมาธิการ
แตงตั้งจากรายชื่อขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
ในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา การเลือกตําแหนงตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง
ใหดําเนินการใหมทั้งหมดเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปหกเดือนนับจากวันที่ไดรับแตงตั้ง เวนแตเมื่อ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่งคณะใดรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อขยาย
การดํารงตําแหนงตาง ๆ ตอไปอีกไมเกินสามครั้ง ๆ ละสามสิบวัน เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา
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สอบสวน หรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริต ประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และขาราชการระดับสูง
ขอ ๘๖ เพื่อประโยชน ใ นการดํ าเนิ น งาน คณะกรรมาธิ การสามั ญประจํา วุฒิส ภาอาจตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก็ได ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒสิ ภากําหนด
ขอ ๘๗ คณะกรรมาธิ ก ารมี อํ า นาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาป ญ หาอั น อยู
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการได แลวรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการ
กําหนด และใหนําขอบังคับวาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดไมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด ใหประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารแต ล ะคณะประกอบด ว ยอนุ ก รรมาธิ ก ารมี จํ า นวนไม เ กิ น สิ บ คน
โดยประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการตองตั้งจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการในคณะนั้น
คุณ สมบั ติแ ละหลัก เกณฑ การตั้ ง อนุ ก รรมาธิ การซึ่ง มิใ ช กรรมาธิก ารในคณะ ให เ ปน ไป
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๘๘ การออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูตามมาตรา ๑๓๕
วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการ หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ แทนประธานคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่ บุ คคลตามวรรคหนึ่ งเปน ข าราชการ พนัก งาน หรื อลู ก จา งของหนว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบ เพื่อมีคําสั่งแจงใหบุคคลนั้นดําเนินการ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารนอกจากครั้ ง แรก ให เ ลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก าร
หรือผูทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการเปนผูลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๙ สมาชิ ก และผู ซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมาธิ ก ารมี สิ ท ธิ เ ข า ฟ ง การประชุ ม
คณะกรรมาธิการ
ในกรณีประชุม ลับผูที่จะเขาฟงการประชุม ไดตองเปน สมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม
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ขอ ๙๐ ภายใต บั ง คั บ ข อ ๘๙ 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 ๙๑ ใหเลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว ณ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติใหมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคําแปร
ญัตติ แลวแตกรณี
ขอ ๙๒ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา
ลวงไปเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมาธิการไดเริ่มพิจารณาคําแปรญัตติใด คําแปรญัตตินั้น
เปน อัน ตกไป เวน แตคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็น สมควรผอ นผัน ใหเปน กรณีพิเ ศษกอนเสร็จ
การพิจารณาเรื่องนั้น
ขอ ๙๓ ถาผูแ ปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด
จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๔ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด จะสงวนความเห็น
ของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๙๕ เมื่ อคณะกรรมาธิ ก ารได พิ จารณารา งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญหรื อ
รางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแลว ใหรายงานตอวุฒิสภา
ในที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา คณะกรรมาธิ ก ารมี สิ ท ธิ แ ถลง ชี้ แ จง หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
การกระทําดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ แถลงหรือชี้แจง
แทนก็ได
ขอ ๙๖ ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก าร ถ า คณะกรรมาธิ ก ารเห็ น ว า มี ข อ สั ง เกต
ที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหวุฒิสภา
พิจารณา
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ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ใหประธานวุฒิสภาสงรายงาน
และข อ สั ง เกตไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง หรื อ องค ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๙๗ ถามีมติของวุฒิสภาใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรื อศึ ก ษาเรื่อ งนั้น ไมเ สร็จ ภายในเวลาที่กํ า หนด ประธานคณะกรรมาธิ การหรื อ ผูทํ า หน า ที่แ ทน
ตองรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบโดยดวน
ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในระหวางสมัยประชุมสามัญทั่วไป ใหประธานวุฒิสภา
เสนอตอที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุม วุฒิสภาอาจลงมติใ หขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือ ใหตั้ง
คณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมวุฒิสภาจะเห็นสมควร
แตถานอกสมัยประชุมหรืออยูใ นระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติก็ใหประธานวุฒิสภามีอํานาจ
อนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง ทั้งนี้
ภายใตบังคับขอ ๑๕๒
ขอ ๙๘ ในระหวางที่อายุของสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุดลงหรือ มีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร
คณะกรรมาธิการจะพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ผาน
ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะดําเนินการตามภาระหนาที่อื่นอันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ หรือตามภาระหนาที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายตอไป
ขอ ๙๙ กรรมาธิการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) สมาชิกถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมาธิการครบวาระตามขอ ๗๘ หรือขอ ๘๐
(๕) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิมตามขอ ๙๗
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญ ใหกรรมาธิการที่พนจาก
ตําแหนงตาม (๑) ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหาใหมจะเขารับหนาที่
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เพื่อประโยชนในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของวุฒิสภา ใหกรรมาธิการที่พนจากตําแหนงตาม (๑) หรือ (๔) ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี
การตั้งคณะกรรมาธิการใหม
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใด
วางลง ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาตั้งแทนตําแหนงที่วาง
สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหนงกรรมาธิการในคณะใดวางลง ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได
หมวด ๕
การพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๐๑ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกินสิบหาคน เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อให
ดํา รงตํา แหน งนั้ น รวมทั้ งรวบรวมข อ เท็ จ จริ งและพยานหลัก ฐานอัน จํ า เปน สํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น
เปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๐๒ การตั้งกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ ใหตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาเสนอชื่อ มีจํานวนสามคน จํานวนที่เหลือใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒสิ ภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน
ขอ ๑๐๓ การประชุม คณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ ตองมีกรรมาธิการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๐๔ เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจสอบประวั ติ ความประพฤติ และพฤติ ก รรมทาง
จริ ย ธรรมของบุ ค คลผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ใดตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
คณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ อาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจําเปนจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ไดตามที่เห็นสมควร รวมทั้งใหมีหนังสือเชิญ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใหขอเท็จจริง หรือชี้แจง
เกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงคจะทราบ หากปรากฏวามีขอมูล
หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น จะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บุ ค คลผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ให ดํ า รงตํ า แหน ง
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ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอมูลหรือขอเท็จจริงนั้นยังไมเปนที่ยุติ ใหบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีสิทธิชี้แจงและแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
เพื่อความเปนธรรม
ขอ ๑๐๕ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ ใหกระทําเปนการลับ โดยผูที่จะ
เขาฟงการประชุมไดตองเปน ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่
ประชุม
ขอ ๑๐๖ เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ ดําเนินการตามหนาที่เสร็จแลว ใหเสนอ
รายงานตอประธานวุฒิสภา
รายงานดังกลาวใหจัดทําเปนรายงานลับ และใหระบุขอมูล หรือขอเท็จจริง พยานหลักฐาน
อันจําเปน พรอมรายละเอียดเปนรายบุคคล
ขอ ๑๐๗ เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารตามข อ ๑๐๖ แล ว
ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม เปนเรื่องดวน และใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดสง
เฉพาะระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาและเอกสารที่เกี่ยวของใหสมาชิกโดยไมตองจัดสงรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการดังกลาวไปดวย
ขอ ๑๐๘ ในการประชุมวุฒิสภา ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ นําเสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุม วุฒิสภา โดยใหเลขาธิการวุฒิสภาแจกจายสําเนารายงานลับของ
คณะกรรมาธิการใหแกสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา สําเนารายงานลับดังกลาว
สมาชิกจะนําออกนอกหองประชุมมิได
ก อ น นํ า เสนอรายงานของคณะกรรม าธิ ก ารต อ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมาธิการรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหมีการดําเนินการประชุมลับ
ในกรณี ที่ มิ ไ ด มี ก ารประชุ ม ลั บ ให ป ระธานวุ ฒิ ส ภาสั่ ง งดการถ า ยทอดการประชุ ม
ทางวิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน ถามี และใหเลขาธิการวุฒิสภาสงรายงานลับตามวรรคหนึ่ง
ใหค ณะกรรมาธิ การวิส ามั ญกิ จการวุฒิ สภาเพื่ อพิ จารณาก อ นว าจะสมควรเป ดเผยหรือ ไม และถ า
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นวาไมสมควรเปดเผย ใหเลขาธิการวุฒิสภาแยกรายงานลับ
ดังกลาวออกจากรายงานการประชุมวุฒิสภาและเก็บรักษาไว โดยจะเปดเผยมิได
ขอ ๑๐๙ เมื่อที่ ประชุม วุ ฒิสภาได พิจารณาเสร็จ แลว ใหสมาชิกส งคืน สําเนารายงานลั บ
ของคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ ตอเลขาธิการวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อนําไปทําลาย
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ตามระเบี ย บว า ด ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต อ ไป โดยให ป ระธาน
คณะกรรมาธิการหรือผูที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย เปนผูกํากับในการทําลายนั้น
ขอ ๑๑๐ ให นํ า ความในหมวด ๔ ว า ด ว ยกรรมาธิ ก ารมาใช บั ง คั บ กั บ การดํ า เนิ น การ
ของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม เวนแตที่มีบัญญัติไวแลวในหมวดนี้
หมวด ๖
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๑๑ ในหมวดนี้
“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทํารายงานเสนอวุฒิสภาวาขอกลาวหามีมูล
“ผูดํารงตําแหนง” หมายความวา บุคคลผูดํารงตําแหนงที่อาจถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ
และบุคคลผูอาจถูกถอดถอนตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
ขอ ๑๑๒ เมื่ อ มีคํ า ร องขอถอดถอนผู ดํา รงตํา แหนง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ในระหวางสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงใหที่ประชุม วุฒิสภาทราบโดยเร็ว ถาอยูน อกสมัย
ประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงเปนหนังสือใหสมาชิกทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๑๓ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๑
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวา
คํารองขอถูกตองและครบถวนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม และสงเรื่อ งใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนิน การไตส วนภายในสิ บห าวั น นั บแตวั น ที่ ได รับคํ าร องขอ หากไมส ามารถดํ าเนิน การไดทั น
ใหประธานวุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๑ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวน
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ตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม และสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับคํารองขอ หากไมสามารถดําเนินการไดทัน ใหประธานวุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุม
วุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตรวจสอบและการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอ การส ง เรื่ อ ง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน และการแจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตอง
หรือไมครบถวน ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๑๔ เมื่อประธานวุฒิส ภาไดรั บรายงาน เอกสาร และความเห็น จากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่ มี ม ติ ชี้ มู ล ว า ผู ถู ก กล า วหาผู ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญ ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว และบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๑๕ ให ป ระธานวุ ฒิ ส ภามี คํ า สั่ ง ให แ จกสํ า เนารายงานพร อ มเอกสารที่ มี อ ยู และ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหแกสมาชิกและผูถูกกลาวหา เพื่อศึกษาลวงหนาไมนอยกวา
สิบ ห า วั น ก อ นถึ งวั น ประชุ ม นั ด แรก ตามข อ ๑๑๗ เว น แต เ อกสารที่ เ ปน หลั ก ฐานมี จํ านวนมาก
ใหสมาชิกหรือคูกรณีตรวจดูไดที่หองเก็บหลักฐานซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดไว
สมาชิกหรือคูกรณีมีสิทธิขอคัดสําเนาเอกสารที่เปนหลักฐาน เวนแตเปนเอกสารลับ หรือเปน
เอกสารที่ไมควรเปดเผย
การคัดสําเนาเอกสารตามวรรคสอง ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของเลขาธิการวุฒิสภา หรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําบัญชีเอกสารเปนลําดับใหชัดเจน
ขอ ๑๑๖ เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการประชุมของวุฒิสภาหรือที่เปนหลักฐานในเรื่อง
ที่พิจารณาถอดถอน ใหถือวาเปนเอกสารที่เปดเผย เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเห็นเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑๗ ใหประธานวุฒิส ภานัดประชุม นั ดแรกภายในยี่ สิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรับรายงาน
และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผูถูก
กลาวหาตามขอ ๑๒๐ และพิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามขอ ๑๒๑
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ขอ ๑๑๘ ในการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อถอดถอนบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหพิจารณาโดย
เปดเผย เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญ
ในการพิจารณาลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภา หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการพิจารณาได
ก็แ ตเฉพาะสมาชิก คูกรณี และผูที่ไดรับอนุญาตจากที่ประชุม และหามใชเครื่องบัน ทึกเสียงหรือ
เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา
ขอ ๑๑๙ ในการพิจารณาของวุฒิสภาใหยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน หลัก
รวมทั้งใหพิจารณาหลักฐานและเหตุผลในขอกลาวหาที่ชี้มูลวาเปนความผิดเปนขอ ๆ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๒๐ ในวาระเริ่ ม แรกของการพิ จ ารณา ให ผู ที่ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีสิทธิแถลงเปดสํานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายหลังจากนั้น
ใหผูถูกกลาวหาหรือผูแทนมีสิทธิแถลงคัดคานโตแยงคําแถลงเปดสํานวนหรือรายงานพรอมความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไมมีการซักถาม
เมื่อการแถลงตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นลง ใหที่ประชุมพิจารณาวาควรมีการซักถามในประเด็นใด
เพิ่มเติม โดยพิจารณาตามญัตติของสมาชิกที่เสนอลวงหนากอนวันประชุม
หากที่ ประชุม มีม ติ ใ ห มีก ารซั กถามในประเด็น ปญ หาใด ให ตั้ง คณะกรรมาธิก ารซั กถาม
ขึ้นคณะหนึ่ง โดยนําขอบังคับขอ ๑๐๑ และขอ ๑๐๒ มาใชบังคับและตองกําหนดใหมีการประชุม
วุฒสิ ภาเพื่อซักถามผูเกี่ยวของภายในเจ็ดวันโดยตองแจงมติใหคูกรณีทราบโดยพลัน
การซั ก ถามตามวรรคสามให อ ยู ใ นประเด็ น ที่ ที่ ป ระชุ ม กํ า หนด และกระทํ า โดย
คณะกรรมาธิการซักถามเทานั้น
ขอ ๑๒๑ ในการพิจารณาของวุฒิสภา หามมิใหนําเอกสารหรือพยานอื่น ๆ นอกจากพยาน
เอกสารตามขอ ๑๑๙ มาสอบเพิ่มเติมใหมากขึ้นกวาที่ปรากฏในสํานวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เวนแต
เป น พยานเอกสารหรือ พยานวั ต ถุสํ า คัญ ที่ ผูถู ก กล าวหาได นํา เขา สู การพิจ ารณาในชั้น ไตส วนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว แตคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมยอมรับหรือไมยอมนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีเหตุอันสมควรแสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานดังกลาว
มาแสดงเพื่อประโยชนของตน หรือไมทราบวาพยานดังกลาวไดมีอยู
การขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา โดยให
ยื่นคําขอกอนการประชุมนัดแรกตามขอ ๑๑๗ ไมนอยกวาหาวัน
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ขอ ๑๒๒ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผูถูกกลาวหามีสิทธิยื่นคําขอแถลงการณปดสํานวน
ดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอที่ประชุมวุฒิสภาไดภายในเจ็ดวันนับแตวันแถลงเปดสํานวนเสร็จสิ้น
ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอแถลงการณปดสํานวนดวยวาจาตอที่ประชุมวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภา
นัด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ งคํ า แถลงการณ ภ ายในเจ็ ด วัน นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํา ขอ หากมี ก ารแถลงการณ
ปดสํานวนดวยวาจาของทั้งสองฝาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนฝายแถลงกอน
ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอแถลงการณเปนหนังสือ ใหผูขอยื่นคําแถลงการณปดสํานวนเปนหนังสือ
ตอประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๒๓ ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไมถอดถอนภายในสามวัน
นับ แตวัน แถลงการณปดสํานวนดวยวาจา หรือวัน พน กํ าหนดใหยื่น คํ าแถลงการณ ปดสํานวนเป น
หนังสือ
ขอ ๑๒๔ การออกเสียงลงคะแนนถอดถอนใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดใหมีการลงคะแนนในคูหา โดยมีกลองใสบัตรลงคะแนน และจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุ
ชื่ อ ผู ถู ก กล า วหา จากนั้ น ให เ ลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาขานชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ รั บ บั ต รลงคะแนนที่ ห น า คู ห า
ลงคะแนน แลวเขาลงคะแนนในคูหาไปโดยลําดับ โดยใหสมาชิกกาเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองที่
กําหนดวาถอดถอนหรือไมถอดถอน และเมื่อลงคะแนนเสร็จแลวจึงเริ่มนับคะแนน
ขอ ๑๒๕ ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการจับสลากเพื่อคัดเลือกสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
สิบคนเปนกรรมการผูดําเนินการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน
การนับคะแนนใหขานคะแนนวา “ถอดถอน” หรือ “ไมถอดถอน” พรอมทั้งชูบัตรลงคะแนน
โดยเปดเผยใหผูอยูในที่ประชุมไดเห็นดวย
ขอ ๑๒๖ เมื่อวุฒิสภามีมติแลว ใหประธานวุฒิสภาแจงมติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูก
กลาวหา หรือผูถูกถอดถอนออกจากตําแหนง แลวแตกรณี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่
ของรัฐ ที่เกี่ยวของโดยทันที
ขอ ๑๒๗ นับแตเมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ ๑๑๔
เปน ตน ไปจนเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามขอ ๑๒๔ สมาชิกจัก ตองวางตนเปน กลางและ
เที่ยงธรรม ไมกลาวหรือแสดงไมวาดวยวิธีใด ๆ ซึ่งขอความหรือความเห็น อันจะทําใหการพิจารณา
และการวินิจฉัยของที่ประชุมตองเสียความยุติธรรมไป เชน
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(๑) วิพากษตอสาธารณะซึ่งการดําเนิน คดีหรื อคําพยานหลักฐานของฝายใดในลักษณะที่
ไมเหมาะสมตอความเปนกลางในคดี
(๒) ใหความเห็นตอสาธารณะ โดยประสงคจะบงบอกใหทราบไดวาตนจะมีมติเชนใด
(๓) ใหความเห็น ในหมูสมาชิกอัน เปน การแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี หรือเปน การ
วิ พ ากษ โ ดยไม เ ที่ ย งธรรมซึ่ ง การดํ า เนิ น คดี ห รื อ พยานหลั ก ฐานของฝ า ยใดหรื อ ยั ง ผลกระทบต อ
ความนาเชื่อถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของในคดี
(๔) ชั ก จู ง หรื อ ชี้ แ นะให ส มาชิ ก ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดมี ม ติ ไ ปในทางใดในลั ก ษณะที่ เ สื่ อ มเสี ย แก
เกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิก
ขอ ๑๒๘ การถอดถอนผู ดํ า รงตํ า แหน ง นอกเหนื อจากมาตรา ๒๗๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ และพระราชกําหนด
สวนที่ ๑
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๒๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง ใหวุฒิสภา
พิจารณาลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ประธานวุฒิสภาอาจอนุญาตใหผูแทนคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกร
อิสระตามรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น แถลงหรือชี้แจง
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาก็ได
การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ห นึ่ ง ขั้ น รั บ หลั ก การ และในวาระที่ ส องขั้ น พิ จ ารณา
เรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของวุฒิสภา
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
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ขอ ๑๓๐ ในกรณีวุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และสภา
ผูแ ทนราษฎรได ตั้ ง กรรมาธิ ก ารร วมกั น ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับ มาตรา ๑๔๐ ของ
รัฐ ธรรมนูญ เมื่อสภาผูแ ทนราษฎรไดแ จงจํานวนกรรมาธิการรวมกัน มาใหทราบแลว ใหประธาน
วุฒิสภาดําเนินการเพื่อใหวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการรวมกัน
เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดพิจารณา
แลวพรอมกับรายงานของคณะกรรมาธิการ ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปน
เรื่องดวน และใหวุฒิสภาพิจารณาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็น ชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญตามวรรคสอง
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ขอ ๑๓๑ เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง สภา
ผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจากสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๔๑
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแลว ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ใหวุฒิสภาพิจารณาร างแกไขเพิ่มเติม ตามวรรคหนึ่ง เพื่อ มิใ หขัดหรื อ แยงตอรั ฐ ธรรมนู ญ
การออกเสียงลงคะแนนในการแกไขเพิ่มเติม ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ขอ ๑๓๒ ใหนําความในหมวด ๗ สวนที่ ๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ มาใชบังคับ
กับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ขอ ๑๓๓ ให มี ส ารบบลงวั น เดื อ น ป ที่ วุ ฒิ ส ภาได รั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จ ากสภา
ผูแทนราษฎร และวัน เดือน ป ที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๓๔ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติจากสภาผูแทนราษฎรแลว ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
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ขอ ๑๓๕ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ การพิ จ ารณา
รางพระราชบัญญัติใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ
ขอ ๑๓๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติ
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแลว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้น คณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน สิบหาคน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ดั ง กล า วเป น เฉพาะกรณี ไ ปก็ ไ ด และเมื่ อ สภาผู แ ทนราษฎรลงมติ เ ห็ น ชอบในวาระที่ ส ามแล ว
ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน ทั้งนี้ เพื่อเปน ขอมูลประกอบ
การพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป
ขอ ๑๓๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติใ นวาระที่หนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับ
รางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา หรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๓๘ ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรลงมติ เ ห็ น ชอบแล ว
หากเปนรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น เปนผูชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุม
วุฒิสภา
ขอ ๑๓๙ ในกรณี ที่ วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ใ นวาระที่ ห นึ่ ง รั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ว พิ จ ารณา
ใหวุฒิสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง
ขอ ๑๔๐ การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา
ตามปกติ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนและที่ประชุม
วุฒิสภาอนุมัติ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นก็ได
ขอ ๑๔๑ ในกรณีพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภา
จะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๔๒ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง สมาชิกผูใด
เห็น ควรแกไขเพิ่ม เติม รางพระราชบัญญัติ ก็ใ หเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน หนังสือตอประธาน
คณะกรรมาธิการภายในกําหนดเจ็ดวันนับถัดจากวันที่วุฒิสภารับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา เวนแต
วุฒิสภาจะไดกาํ หนดเปนอยางอื่น
การแปรญัตติ ตองแปรเปนรายมาตรา และใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๔๓ เมื่ อคณะกรรมาธิก ารไดพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญญั ติ เสร็ จแลว ให เสนอร า ง
พระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานวุฒิสภา
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้น เปน ประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของ
ผูแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ใหระบุไวในรายงานดวย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือองคกรตามรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของ ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกต
ดังกล าวนั้น ไวใ นรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อ ใหที่ ประชุ ม วุฒิ สภาพิ จารณา และใหนํา ความ
ในขอ ๙๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๔ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตามขอ ๑๔๓ แลว ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป โดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรื่องดวน
ขอ ๑๔๕ ในกรณีที่วุฒิสภามีม ติใ หพิจารณารางพระราชบั ญญัติโดยกรรมาธิการเต็ม สภา
ใหถือวาสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมมีฐานะ
เปนประธานคณะกรรมาธิการดวย
การพิ จ ารณาโดยกรรมาธิ ก ารเต็ ม สภา เป น ทั้ ง การพิ จ ารณาขั้ น คณะกรรมาธิ ก ารและ
การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป
ขอ ๑๔๖ ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาเสร็ จ แล ว
ใหวุฒิสภาพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตรา และใหอภิปรายได
เฉพาะถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม หรือที่ผูแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการ
สงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๗๗
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๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๔๗ เมื่อไดพิจารณาตามขอ ๑๔๖ จนจบรางแลว ใหวุฒิสภาพิจารณาทั้งรางเปนการ
สรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติม ถอยคําได แตจะขอแกไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวาขัดแยงกันอยู
ขอ ๑๔๘ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว ใหวุฒิสภาพิจารณา
ตอไปในวาระที่สาม
ขอ ๑๔๙ การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นวาระที่ ส าม ให ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาลงมติ
วาเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร หรือถาในการพิจารณาในวาระที่สองไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ก็ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวาใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีเชน วานี้ มติใ หแ กไขเพิ่ม เติมใหหมายความวาใหแ กไขเพิ่ม เติมตามที่ไดพิจารณาไวใ นวาระ
ที่สอง และมติไมแกไขเพิ่มเติมใหหมายความวาวุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรโดยไมมีการ
แกไขเพิ่มเติม
การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย
ขอ ๑๕๐ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ เมื่อวุฒิสภามีมติเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบ
ดวยกับสภาผูแ ทนราษฎรหรือใหแ กไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติ ใหประธานวุฒิสภาแจงใหสภา
ผูแทนราษฎรทราบ
ขอ ๑๕๑ ในกรณี วุ ฒิ ส ภาได แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งพระราชบั ญ ญั ติ และสภาผู แ ทนราษฎร
ไดตั้งกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดแจงจํานวน
กรรมาธิการรวมกันมาใหทราบแลว ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการเพื่อใหวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการรวมกัน
เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลวพรอมกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม เปน เรื่องดวน และให
วุฒิสภาพิจารณาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตินั้น
ขอ ๑๕๒ วุฒิสภาจะตองพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ ถาการพิจารณาของวุฒิสภาอาจไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหประธานคณะกรรมาธิการรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการขอใหวุฒิสภาขยายเวลา
ออกไปเปนกรณีพิเศษ
เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหสงคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
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ขอ ๑๕๓ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๖๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี
รางพระราชบัญ ญัติที่วุฒิสภาใหค วามเห็น ชอบแล ว กอ นที่จะสง รางพระราชบัญ ญัติดังกลาวไปยั ง
สภาผูแทนราษฎร หากมีขอความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา
อาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนขอผิดพลาดนั้นได หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมาก ก็ให
ดําเนินการได
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอกลับมาทบทวนและใหเหตุผล
ที่ชัดเจน
การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จาํ เปนและใหกระทําโดยกรรมาธิการเต็มสภา
ขอ ๑๕๔ เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ง บประมาณ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
โอนงบประมาณรายจ ายแลว ใหวุ ฒิส ภาตั้งคณะกรรมาธิก ารวิ สามัญขึ้ น คณะหนึ่ง มีจํ านวนตามที่
ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอ ๑๕๕ เมื่อวุ ฒิสภาได รับร างพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าปง บประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายจาก
สภาผู แ ทนราษฎร ให ป ระธานวุ ฒิ ส ภาส ง ร า งพระราชบัญ ญั ติ นั้ น ไปยั ง คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ
ตามขอ ๑๕๔ เปนการดวน และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภา
ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว การพิ จ ารณาในขั้ น
คณะกรรมาธิการนี้ไมมีการแปรญัตติ
เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
รางพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ ายเพิ่ม เติม หรือ รางพระราชบัญ ญัติ โอนงบประมาณรายจา ย
พรอมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรื่องดวน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหวุฒิสภาพิจารณา และลงมติ
วาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกจะขอแกไขเพิ่มเติมมิได

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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สวนที่ ๓
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๕๖ เมื่ อ รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบให พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ถารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคางการพิจารณาอยูในวาระใด ก็ใหวุฒิสภาพิจารณา
ตอไปในวาระนั้น และใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ในการนั บ ระยะเวลาการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาอยูในวุฒิสภา ใหเริ่มนับระยะเวลาใหมตามที่กําหนดในมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ
ขอ ๑๕๗ การพิ จารณาร างพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ หรือ รางพระราชบัญญั ติ
ที่ค า งการพิ จ ารณา ให ดํ า เนิ น กระบวนการพิ จ ารณาต อ ไปตามที่กํ า หนดไว ใ นหมวด ๗ ว า ด ว ย
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
สวนที่ ๔
การพิจารณาพระราชกําหนด
ขอ ๑๕๘ เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ พระราชกํ า หนดจากคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว ให บ รรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๖ ของรัฐธรรมนูญ ใหวุฒิสภา
พิจารณาและลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว
เมื่อวุฒิสภามีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตามวรรคสองแลว ใหประธานวุฒิสภา
แจงใหคณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎรทราบ
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หมวด ๘
การตั้งกระทูถาม
ขอ ๑๕๙ การตั้งกระทูถาม ใหเสนอลวงหนาเปน หนังสือยื่น ตอประธานวุฒิสภา โดยมี
ขอ ความเป น คํ า ถามในข อเท็ จจริง หรื อนโยบาย และให แ สดงความประสงคด วยว าจะใหต อบใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือจะใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
ขอ เท็ จ จริ ง ใด ๆ ที่ อ า งประกอบกระทู ถ าม ต อ งเป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู ตั้ ง กระทู ถ ามรั บ รอง
วาถูกตอง แมจะมิ ไดยืน ยัน รับรองไวใ นกระทูถามก็ตาม และถาจําเปน จะตอ งมีคําชี้แจงประกอบ
ก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก
คําถาม ขอเท็จจริงที่อาง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือมี
ลักษณะเปนทํานองอภิปราย
ขอ ๑๖๐ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว
ขอ ๑๖๑ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกลงใสราย
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก
(๓) เปนเรื่องที่ไดตอบแลว หรือชี้แจงแลววาไมตอบ
(๔) เปนการใหออกความเห็น
(๕) เปนปญหาขอกฎหมาย
(๖) เปนเรื่องที่ไมมีสาระสําคัญ
(๗) เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ
ขอ ๑๖๒ กระทูถามตามขอ ๑๖๑ (๓) นั้น จะตั้งถามขึ้น ใหมได ในเมื่อมีสาระสําคั ญ
ตางกัน หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทูถามครั้งกอน
ขอ ๑๖๓ กรณีที่เกี่ ยวกับประโยชนสําคัญ ของแผ น ดิน หรื อมีเหตุ ฉุกเฉิน ที่มีความจําเป น
รีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอยางรายแรง หรือกระทบกระเทือน
ตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศซึ่งเปนเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะตองชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น
จะตั้งกระทูถามดวนก็ได
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ขอ ๑๖๔ ใหเปนอํานาจของประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดที่สมาชิกตั้งถามมา
เปนหรือไมเปนกระทูถามตามขอ ๑๕๙ ขอ ๑๖๑ ขอ ๑๖๒ หรือขอ ๑๖๓ และใหประธานวุฒิสภา
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับกระทูถามนั้น
การวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหผูตั้งกระทูถาม
ทราบภายในหาวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
ขอ ๑๖๕ ใหประธานวุฒิสภาจัดสงกระทูถามไปยังรัฐมนตรีผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม
ในกรณีที่เปนกระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา ใหประธานวุฒิสภาแจงรัฐ มนตรี
ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม เพื่อดําเนิน การตอบภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่รัฐ มนตรีไดรับกระทูถามนั้น
และหากรัฐมนตรีไดตอบแลวในราชกิจจานุเบกษา หรือมีเหตุขัดของไมตอบภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหผูตั้งกระทูถามทราบ
ในกรณีที่เปนกระทูถามที่ตองตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงไปตามวรรคหนึ่ง แตในกรณีที่เปนกระทูถามดวน ใหประธาน
วุฒิสภาจัดสงกระทูถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผูซึ่งถูกตั้งกระทูถามและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดใหผูตั้ง
กระทูถามถามเรื่องนั้น ในการประชุม ครั้งใด การกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานวุฒิสภาคํานึงถึง
ความสําคัญของเหตุการณแ ละความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะไดทราบโดยปจจุบันนั้นเปนหลัก
พิจารณา หากประธานวุฒิสภาไมอาจบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาไดภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหแจงเหตุขัดของใหที่ประชุมวุฒิสภาและผูตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๖๖ การตอบกระทู ถ าม ให น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นเปนผูตอบ เวนแตนายกรัฐ มนตรีหรือรัฐ มนตรีนั้น
ไมอยูโดยมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือติดราชการสําคัญ จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอื่นเปน
ผูตอบกระทูถามนั้น ได โดยแจงเปน หนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภากอนหรือ ในวัน ประชุม วุฒิสภา
ในเรื่องดังกลาว
ในการตอบกระทูถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามก็ไดแตตอง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภา หรือแจงลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภาและใหกําหนด
วาจะตอบไดเมื่อใด
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ขอ ๑๖๗ เมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถาม ใหประธานของที่ประชุมอนุญาตใหถามตามลําดับ
ในการถามมิใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบ
ขอ ๑๖๘ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามไดและเมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถามของผูใด
ถาผูตั้งกระทูถามไมถาม หรือไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภา ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป
ขอ ๑๖๙ เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลว ผูตั้งกระทูถามมีสทิ ธิซักถามไดอีกหนึ่งครั้ง เวนแตจะขอ
ซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็น และประธานของที่ประชุมอนุญาต ในการซักถามนั้น
ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปน
ขอ ๑๗๐ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ใหบรรจุกระทูถามไดไมเกินหากระทู แตถาหาก
มีกรณีจําเปนหรือเรงดวน ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินหากระทูก็ได
การถามและการตอบกระทูถามในการประชุม วุฒิสภาครั้งหนึ่ ง ๆ ใหมีกําหนดระยะเวลา
ไมเกินสองชั่วโมง
ขอ ๑๗๑ ในการประชุ ม วุ ฒิ ส ภาครั้ ง หนึ่ ง ๆ มิ ใ ห ผู ตั้ ง กระทู ถ ามคนเดี ย วกั น ถามเกิ น
หนึ่งกระทู เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู
ขอ ๑๗๒ กระทูถามใดที่สมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้น สุดลง ใหถือวากระทูถามนั้น
เปนอันตกไป
ขอ ๑๗๓ กระทูถามใดที่รัฐ มนตรียังมิไดตอบ ใหเปนอัน ตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง
หมวด ๙
การเปดอภิปรายทั่วไป
ขอ ๑๗๔ การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญ ใหทําเปนหนังสือ
ยื่นตอประธานวุฒิสภา โดยระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องใด
ใหประธานวุฒิสภาแจงการขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรี และให
บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๗๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปแลว สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได
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ขอ ๑๗๖ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม
รั ฐ มนตรี จ ะตอบสมาชิ ก ที่ ซั ก ถามและอภิ ป รายในเรื่ อ งที่ ข อเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปที ล ะคน
เปนลําดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได
ขอ ๑๗๗ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความในหมวด ๓
สวนที่ ๓ การอภิปราย มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
ขอ ๑๗๘ สถานที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาย อ มเป น ที่ เคารพและเป น เขตหวงห า ม ผูเ ข า ไปต อ ง
ประพฤติตนใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ และตองแตงกายตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด บุคคลอื่น
ที่มิใชสมาชิกรัฐสภาหรือเจาหนาที่รัฐสภา เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมวุฒิสภา
หามใชเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งกอใหเกิดการรบกวน และหามสูบบุหรี่ในที่ประชุมวุฒิสภา
การแต ง กายของสมาชิ ก นั้ น ให แ ต ง เครื่ อ งแบบสมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ สากลนิ ย ม หรื อ
ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๗๙ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอน
คําพูด หามพูดในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมวุฒิสภา หรือสั่งใหออกไปจาก
ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมวุฒิสภา หากผูนั้นขัดขืน ประธาน
ของที่ประชุมมีอํานาจสั่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมวุฒิสภา หรือ
ออกไปใหพนบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา
คําสั่งของประธานของที่ประชุมตามขอนี้ ผูใดจะโตแยงมิได
ขอ ๑๘๐ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามา
ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาหรือเขาฟงการประชุมของวุฒิสภา ตลอดจนมารยาท
ของบุคคลเชนวานั้น และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๑
บทสุดทาย
ขอ ๑๘๑ ถ า ประธานของที่ ป ระชุ ม ขอปรึ ก ษา หรื อ สมาชิ ก เสนอญั ต ติ โ ดยมี ผู รั บ รอง
ไมนอยกวาสิบคน ใหงดใชขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปน การชั่วคราวเฉพาะกรณี
หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
วุฒิสภา ก็ใหงดใชขอบังคับนั้นได
ขอ ๑๘๒ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปน อํานาจของวุฒิสภาที่จะวินิจฉั ย
และเมื่อที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
การขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดโดยประธานของที่ประชุม
ขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๑๘๓ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
ยี่สิบคน
ญัตติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหทําเปนรางขอบังคับโดยแบงเปนขอ และตองมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบดวย
การพิ จ ารณาญั ต ติ ใ นข อ นี้ ให นํ า ความในหมวด ๗ ส ว นที่ ๒ การพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๘๔ ในระหวางสมัยประชุม ถามีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหมีการจับ คุม ขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะเปน ผูตองหาในคดีอาญา
ตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ หรือมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหมีการพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟองตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหประธาน
วุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๘๕ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่งใหปลอยสมาชิกที่ถูกจับตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง
หรือที่ถูกคุมขังตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานของที่ประชุมแจงตอที่ประชุม
วุฒิสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมวุฒิสภา
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ขอ ๑๘๖ ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ ความเสี ย หายประสงค จ ะให มี ก ารโฆษณาคํ า ชี้ แ จง
ตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหบุคคลนั้นยื่นคํารองขอตอประธานวุฒิสภาตามแบบที่
กําหนด
คํารองขอตามวรรคหนึ่ง ตองมีขอความเปน ขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปน ความผิดอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น
เมื่อ ประธานวุ ฒิสภาไดรับ คํา รอ งขอดัง กลา ว ให สง คําร องขอนั้น ไปยั งคณะกรรมาธิ การ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเปนการดวน เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดพิจารณาคํารองขอดังกลาวตอไป และ
ใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองขอ เพื่อประธานวุฒิสภาจะไดดําเนินการตอไป
ใหเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว ณ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาเห็นควรจัดใหมีการโฆษณา
คําชี้แจง และใหสงสมาชิกเพื่อทราบดวย
ขอ ๑๘๗ ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจั ด สภาพแวดล อ มทั้ ง ทางสถาป ต ยกรรม
สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดใหเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก รวมทั้ง
(๑) จัดทํา จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพรของวุฒิสภา ใหอยู
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่เปนมาตรฐานเปด หรือซึ่ง
คนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวย
(๒) จัดอุปกรณ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงผูชวยสําหรับสมาชิกซึ่งเปน
คนพิการหรือผูสูงอายุที่มีความตองการจําเปนเปนพิเศษ เพื่อใหสมาชิกสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มศักยภาพ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘๘ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
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ขอ ๑๘๙ ใหคณะกรรมาธิการสามัญ ตามขอ ๑๐๑ และคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีอ ยู
กอนวันใชขอบังคับนี้ คงเปนคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ และคณะกรรมาธิการวิสามัญตาม
ขอบังคับนี้
ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๑ และคณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง ยังคง
ดําเนินกิจการตามที่วุฒิสภามอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๑๙๐ ใหนํ าประมวลจริ ยธรรมของสมาชิ กวุฒิ สภาและกรรมาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาใชบังคับกับสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการประกาศใชขอบังคับ
วาดวยประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๑๓๔ ประกอบมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแลว
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับ
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการตามมาตรา ๑๓๔ ประกอบมาตรา ๒๗๙
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๙๑ ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับการประชุม วุฒิสภา
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา

