


ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนนิติบัญญัติของสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร และผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับวงงำน
ด้ำนนิติบัญญัติทุกฝ่ำย จึงได้พิจำรณำเห็นสมควรจัดท ำ
หนังสือรวมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ในรูปแบบลักษณะพกพำขึ้น ทั้งนี้  เพื่อควำมสะดวกใน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรพกพำใช้งำนจงึหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
หนังสือเล่มนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ในด้ำนนิติบัญญัติของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
คณะกรรมำธิกำร  และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตลอดจน
ประชำชนผู้มีควำมสนใจตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดพิมพ์ 
 

ส ำนักกฎหมำย  
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  

ปฏิบัติหน้ำที ่ส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ 
ธันวำคม ๒๕๕๗ 



สารบัญ 

                                                                        หน้า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ............................................................  - ๑ - 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .....  - ๔๙ - 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หมวด ๒ พระมหากษตัริย ์.................................................  - ๕๐ -  

 ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.. - ๖๑ - 
- หมวด ๑  การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา... - ๖๓ - 
- หมวด ๒  อ านาจและหน้าที่ของประธานสภา 
               รองประธานสภาและเลขาธิการ ....................  - ๖๘ - 
- หมวด ๓  การประชุมสภา..............................................  - ๗๐ - 
        ส่วนที่ ๑  วิธีการประชุม ...............................  - ๗๐ - 
       ส่วนที่ ๒  การเสนอญตัต ิ..............................  - ๘๐ - 
        ส่วนที่ ๓  การอภิปราย ................................  - ๘๖ - 
        ส่วนที่ ๔  การลงมต ิ.....................................  - ๙๐ - 
 



สารบัญ (ต่อ) 

                                                                   หน้า 

- หมวด ๔  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ....................................  - ๙๘ - 
- หมวด ๕  กรรมาธิการ ................................................  - ๑๐๒ - 
- หมวด ๖  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      นายกรัฐมนตรี  ...........................................  - ๑๒๗ - 
- หมวด ๗  การเสนอและการพิจารณา 
     ร่างพระราชบญัญัต ิ.....................................  - ๑๓๑ - 
- หมวด ๘  การเสนอและการพิจารณา 
     ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ....  - ๑๔๓ - 
- หมวด ๙  การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
     ตามบทบัญญัติของกฎหมาย .......................  - ๑๔๔ - 
- หมวด ๑๐ การถอดถอนและ 
    การให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง .....................  - ๑๕๐ - 
         ส่วนที่ ๑  การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมาย 
                 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน                        
           และปราบปรามการทุจริต ..........  - ๑๕๐ - 



สารบัญ (ต่อ) 

                                                                  หน้า 

        ส่วนที่ ๒  การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง 
                ตามกฎหมายอื่น .....................  - ๑๖๐ - 
        ส่วนที่ ๓  การให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง .  - ๑๖๑ - 
        ส่วนที่ ๔  การให้ความเห็นชอบให้บุคคล 
                พ้นจากต าแหน่ง .....................  - ๑๖๘ - 
- หมวด ๑๑  การเสนอและการพจิารณา 
      ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ ...................  - ๑๖๙ - 
- หมวด ๑๒  การตั้งกระทู้ถาม ......................................  - ๑๗๒ - 
         ส่วนที่ ๑  บททั่วไป .................................  - ๑๗๒ - 
         ส่วนที่ ๒  กระทู้ถามสด ...........................  - ๑๗๖ - 
         ส่วนที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป .......................  - ๑๗๘ - 
- หมวด ๑๓  การเปิดอภิปรายเพือ่ซักถามข้อเท็จจริง 
      จากคณะรัฐมนตร ี....................................  - ๑๘๐ - 
- หมวด ๑๔  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟัง 
      ความคิดเห็นของสมาชิก ..........................  - ๑๘๒ - 



สารบัญ (ต่อ) 

                                                             หน้า 
- หมวด ๑๕  การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ......  - ๑๘๓ - 
- หมวด ๑๖  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ...  - ๑๘๔ - 
- หมวด ๑๗  บทสุดท้าย .............................................  - ๑๘๖ - 
- บทเฉพาะกาล ..........................................................  - ๑๙๐ - 
 

  ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อ 
มาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม .......................................  - ๑๙๓ - 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบบัชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 



- ๑ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗* 
 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย
คณะทหารและต ารวจได้น าความกราบบังคมทูลว่า ตามที่ได้
เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบ

*ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑-๑๗. 
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ทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 
ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิด
ความรุนแรง ใช้ ก าลั งและอาวุ ธสงครามเข้ าท าร้ ายประหั ต 
ประหารกัน สวัสดิภาพและการด ารงชีวิตของประชาชนไม่เป็น
ปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน 
กระทบต่อการใช้อ านาจในทางนิติบัญญัติ  ในทางบริหาร  
และในทางตุลาการ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็น
วิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  แม้รัฐจะแก้ไข
ปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น น ากฎหมาย
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่
ไม่ ได้ เป็นคู่กรณี  เช่น  องค์กรธุรกิจ  ภาคเอกชน  องค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง กองทัพ  และวุฒิ สภา  
ได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่ เป็น
ผลส าเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและ
การเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้ง
ได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น



- ๓ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

จนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริตกระทบต่อ
การท ามาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะ
ชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันปัญหา
จากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอ านาจรัฐ และความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรม
และความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการท าลายความมั่นคง
ของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องเข้ายึด 
และควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด  ๒ 
พระมหากษัตริย์ โดยได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้ 
สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน้า เป็นการใช้อ านาจสกัดการใช้ก าลัง
และการน าอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง  
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ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะ 
ที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นท า
หน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการ
แผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 
ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม 
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มี
กฎหมายที่จ าเป็นเร่งด่วน  จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ 
และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมือง
ให้รัดกุม  เหมาะสม  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทน
ปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการ
แผ่นดินในระยะต่อไป  ในการด าเนินการดังกล่าวนี้จะให้
ความส าคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบ
ประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาสร้าง
บรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อน า
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ความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน  และปฏิรูป
กฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน  
ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรม 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ 
ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตาม
ยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ที่จะจัดท าขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป 

 มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 

   มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ให้บทบัญญัติของหมวด  ๒  พระมหากษัตริย์  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้และภายใต้
บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกล่าวอ้างถึง
รัฐสภาหรือประธานรัฐสภาให้หมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทาง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี 
ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๕ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครอง
ดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณี ใด 
ตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือ
เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือ 
ศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 
แต่ส าหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระท าได้เฉพาะ
เมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี 

มาตรา ๖ ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ 
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ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ ากว่า
สี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า 

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา 

มาตรา ๗ การถวายค าแนะน าเพื่อทรงแต่งตั้ ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ  
ความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง  ๆ  ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่น
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

มาตรา ๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใด 
ในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
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(๓) เป็ นบุ คคลล้มละลายหรือเคยเป็ นบุ คคล
ล้มละลายทุจริต 

(๔) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๖) เคยต้องค าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๗ ) อยู่ ระหว่างต้องห้ ามมิ ให้ด ารงต าแหน่ ง 
ทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 

(๘) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม หรือกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าส านัก 

 (๙) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือ 

มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
(๔) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิก

ภาพตามมาตรา ๑๒ 
 (๕) ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคหนึ่งให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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คนหนึ่ง และเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เกิน
สองคน ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ต้องอุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย 

มาตรา ๑๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ใด
กระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวาง 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ 
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มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 

มาตรา ๑๓ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอ านาจตราข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา 
รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอ
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ 
การตั้งกระทู้ถาม การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  
และกิจการอื่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติ
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 



- ๑๓ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้
ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี 

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามวรรคสอง 
หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก 
ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับ 
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงิน
แผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน
การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา 

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย 

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับ
ไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้ 
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การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้กระท าได้โดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้แต่การเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าโดย
คณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น 

มาตรา ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ร่างพระราชบัญ ญั ติหรือร่างพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อพ้น
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิ กทั้ งหมดเท่ าที่ มี อยู่ แล้ ว ให้ นายกรั ฐมนตรี น าร่ าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน
ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่ งว่าพระมหากษัตริย์ ได้ทรงลง      
พระปรมาภิไธยแล้ว 

 มาตรา ๑๖ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ
เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย
หรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน หรือเมื่อเห็นว่าเป็นกระทู้ 
ที่ต้องห้ามตามข้อบังคับ ในกรณีนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
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ตราข้อบังคับก าหนดองค์ประชุมให้แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ก็ได้ 

เมื่อมีปัญหาส าคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง 
จากคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจมิได้ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจ้ง 
ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่ อให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้  
แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา ๑๘ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใด  ๆ ในทางแถลงข้อเท็จจริง  
หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็น 
เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้น
ในทางใดมิได้ 
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เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งให้คุ้มครองถึงกรรมาธิการ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้พิมพ์  ผู้ โฆษณา รายงาน 
การประชุมตามค าสั่ งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ
คณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาต 
ให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอด 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติด้วย แต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอด 
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด 
หากถ้อยค าที่ กล่ าวในที่ ประชุมไปปรากฏนอกบริ เวณ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิด
อาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุม
หรือขัง ให้สั่งปล่อยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอ 
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หรือในกรณีถูกฟ้องในคดีอาญา ให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปได้ 
เว้นแต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอให้งดการพิจารณาคดี 

มาตรา ๑๙ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีอื่นอีก
จ านวนไม่ เกินสามสิบห้าคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวาย
ค าแนะน า ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 

ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ “ข้าพระพุทธเจ้า 
(ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้
นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติถวายค าแนะน าตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่
เสนอโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้รัฐมนตรีพ้น
จากต าแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 

การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรีพ้น
จากต าแหน่ง ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ให้น าเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
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(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

(๕ ) ไม่ เป็ นสมาชิกสภานิติบัญญั ติ แห่ งชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๖) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา
หรือตุลาการ อัยการ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง 
หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙ (๑) หรือ (๒) 
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มาตรา ๒๑ เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วน
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราที่ต้องพิจารณา
โดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ 
ในการตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ 

เมื่อได้ประกาศใช้พระราชก าหนดแล้ว ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชก าหนดนั้นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดย 
ไม่ชักช้า ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติ ให้พระราชก าหนด
นั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติไม่อนุมัติ ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป  แต่ทั้ งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชก าหนด
นั้นใช้บังคับ เว้นแต่พระราชก าหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้ น 
มีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชก าหนดดังกล่าวตกไป 
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การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดให้ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา  ในกรณี ที่ ไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้ งแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ 
ในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย พระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษ และพระราชอ านาจในการอื่น
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา ๒๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น
กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ
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ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง หมายถึง 
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี  เขตศุลกากรร่วม หรือ 
การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

มาตรา ๒๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี 
และเทียบเท่า ผู้พิพากษาและตุลาการ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้าราชการฝ่ายอื่น  ทั้งนี้ ตามที่



- ๒๔ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

กฎหมายบัญญัติ และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณี 
ที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 

มาตรา ๒๕ บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๖ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้เป็นไป
โดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษา
และเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเมือง 
(๒) การบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(๔) การปกครองท้องถิ่น 
(๕) การศึกษา 
(๖) เศรษฐกิจ 
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(๗)   พลังงาน 
(๘)   สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๙)   สื่อสารมวลชน 
(๑๐) สังคม 
(๑๑) อื่น ๆ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไก
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ท าให้กลไกของรัฐ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

มาตรา ๒๘ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ ากว่า
สามสิบห้าปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า 
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พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนหนึ่งและเป็น 
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่เกินสองคน ตามมติของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

มาตรา ๒๙ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๙) และให้น าความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยอนุ โลม  
แต่การวินิจฉัยตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นอ านาจของ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

มาตรา ๓๐ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่ งตั้งเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ ด้านละหนึ่งคณะ และให้มี
คณะกรรมการสรรหาประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อสรรหา
จากบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น ๆ 

 (๒) ให้ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านนั้น ๆ 

 (๓) ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๙ และมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ 
ในแต่ละด้าน แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อ
ตนเองมิได้ 

  (๔) การสรรหาบุคคลตาม (๓) ให้ค านึงถึง
ความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง  ๆ  ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่น
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
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การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ 
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส 

 (๕) ให้ คณะกรรมการสรรหาประจ าจั งหวั ด
ประกอบด้วยบุคคลตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

   (๖) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก
บุคคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาตาม  (๑) 
เสนอ ไม่เกินสองร้อยห้าสิบคนโดยในจ านวนนี้ให้คัดเลือกจาก
บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจ าจังหวัดเสนอ จังหวัดละ
หนึ่งคน 

  จ านวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาแต่ละคณะ 
วิธีการสรรหา ก าหนดเวลาในการสรรหา จ านวนบุคคล 
ที่จะต้องสรรหา และการอื่นที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 
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มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๒ ) เสนอความเห็ นหรื อข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดท าขึ้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หากเห็นว่ากรณีใด
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้น ใช้บั งคับ  ให้ สภาปฏิ รูปแห่ งชาติจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
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การเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดท า
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 

ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ตาม (๒) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก 

ให้น าความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใช้
บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดย
อนุโลม 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการ
จ านวนสามสิบหกคน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้ง
จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

 (๑) ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 

 (๒) ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จ านวนยี่สิบคน 
 (๓) ผู้ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี 

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ฝ่ายละห้าคน 
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การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่ งไม่ ว่ าด้ วยเหตุ ใด  ให้คณ ะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่า
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ แต่ให้ประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติแต่งตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง 

ให้น าความในมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมี
สัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใด 
ในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ 
(๔) เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง

ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย  ห้ามมิให้
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูป
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แห่งชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อพิจารณา 

ในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญน าความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูป
แห่งชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ความเห็นของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และความเห็นของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง 
อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 

(๒) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมของไทย 

(๓ ) กลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการป้ อ งกั น 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
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และภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการก ากับและควบคุมให้การ
ใช้อ านาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน 

(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคย
กระท าการอันท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  
เข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด 

(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง 
สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจกรรมได้ โดยอิสร ะ 
ปราศจากการครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริม 
ความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
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(๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้าง
และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่ง
สร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
รัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้
จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 

(๙) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มี 
การท าลายหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้ 

(๑๐) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องส าคัญ
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป 

ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ  
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ในกรณีที่จ าเป็นต้องมี  ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การ
ด าเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จัดท าเสร็จต่อประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติจัดให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็น 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูป
แห่งชาติเสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ค าขอแก้ไข
เพิ่ ม เติมของสมาชิกสภาปฏิ รูปแห่ งชาติต้ องมีสมาชิ ก 
สภาปฏิรูปแห่งชาติลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติที่ยื่นค าขอหรือที่ ให้ค ารับรองค าขอของสมาชิก 
อื่นแล้ว จะยื่นค าขอหรือรับรองค าขอของสมาชิกอื่นอีกมิได้ 
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ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญ
ให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย และ
คณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ 

ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ยื่นต่อประธานกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พิจารณาค าขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ครบก าหนดยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๖ 
วรรคสอง ในการนี้  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
อาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ 
ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ต้องมีมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจาก
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
จะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความของร่างรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระส าคัญ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  หรือเป็น
กรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น 

เมื่ อสภาปฏิ รูปแห่ งชาติมีมติ เห็นชอบด้วยกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองแล้ว ให้ประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติน าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ และเมื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับได้โดยให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับ
ร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นก าหนด
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป 
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มาตรา ๓๘ ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ให้
ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หรือร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอัน
ตกไปตามมาตรา ๓๗ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการด าเนินการ
เพื่อแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้น เพื่อด าเนินการแทนตามอ านาจหน้าที่
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่าง
รัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอัน
สิ้นสุดลง และให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง 

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญชุดที่สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเป็น
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี ชุดใหม่มิได ้

มาตรา ๓๙ เมื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว  
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ยั งคงปฏิบั ติหน้ าที่ ต่ อ ไป เพื่ อประโยชน์ ในการจัด ให้ มี 
ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 
ในการนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้นั้น 

มาตรา ๔๐ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใด
ก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง มิให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา 

มาตรา ๔๒  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติต่อไป และมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
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ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมผู้ด ารงต าแหน่งใดในคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ 
แต่ในกรณีเพิ่มเติมเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบห้าคน และ
จะก าหนดให้หน่วยงานใดท าหน้าที่ เป็นหน่วยธุรการของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่า
คณะรัฐมนตรีควรด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๙ ในเรื่องใด ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอให้มีการประชุมร่วมกันของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วม
พิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ  รวมตลอดทั้ งการปรึกษา 
หารือเป็นครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได ้
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มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้การด าเนินการเรื่องใด
ต้องได้รับความเห็นชอบหรือรับทราบจากสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติในการให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแทน
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับ
หน้าที่ ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้าน
ต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปราม 
การกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ราชการแผ่นดิน  ไม่ ว่ าจะเกิ ดขึ้นภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดย
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ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ านาจสั่ง
การระงับยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้น
จะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทาง 
ตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท า รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่งหรือการกระท า หรือการปฏิบัติ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด  ทั้งนี้  
เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่  และตามที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก าหนดให้เป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ  แต่ส าหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ให้มีอ านาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เฉพาะเมื่อ
มีกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ 
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การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มี
กฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
วรรคหนึ่งหรือรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร 
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีมติ
ร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  โดยจัดท าเป็น 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ 
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เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ
เห็นชอบด้วย 

มติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ 

เมื่อสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ ให้ความเห็นชอบ 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ  
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรี 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และให้น าความใน
มาตรา ๓๗ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ บรรดาประกาศและค าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ 
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ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทาง
รัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ 
ให้ประกาศหรือค าสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือ
ค าสั่งนั้น ไม่ว่าจะกระท าก่อนหรือหลังวันที่รัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ เป็นประกาศหรือค าสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
กฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่ สุด  และ 
ให้ประกาศหรือค าสั่งดังกล่าวที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมี
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง แล้วแต่
กรณี แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 

ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งให้
บุคคลใดด ารงต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่งใดที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๒๔ ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้นายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งให้บุคคลนั้นด ารง
ต าแหน่งนั้นหรือทรงให้บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งนั้นด้วย 

มาตรา ๔๘  บรรดาการกระท า ทั้ งหลายซึ่งได้
กระท าเนื่องในการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองแผ่นดิน 
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เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติรวมทั้งการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระท าดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับ
ค าสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ อันได้กระท าไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท า
ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพื่อให้มีผลบังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือ
ในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระท าอันเป็น 
การบริหารราชการอย่างอื่น  ไม่ว่ากระท าในฐานะตัวการ
ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท า หรือผู้ถูกใช้ให้กระท า และไม่ว่า
กระท าในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น  
หากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย  ให้ผู้กระท าพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง 

 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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 หน้า ๑๐ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๔ ง   ราชกิจจานุเบกษา      ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง การสิ้นสุดของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศ จึงให้ยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒  
เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุด
ลง ยกเว้นหมวด ๒ 

๒. คณะรัฐมนตรีรักษาการ สิ้นสุดลง 
๓. วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ 

ณ วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ 
๔. ศาลทั้งหลาย คงมีอ านาจด าเนินการพิจารณาและพิพากษา

อรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๕. องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

        หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หมวด ๒ 
   พระมหากษัตริย์ 

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ใน
ฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้  

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์
ในทางใด ๆ มิได ้

มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ 
และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่ง
จอมทัพไทย 

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ
ที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรี
อื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
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คณ ะองคมนตรีมีหน้ าที่ ถวายความเห็นต่ อ
พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์
ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือ
การให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธาน
องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรี
อื่นพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญ าณ ต่อพระมหากษั ตริย์ด้ วยถ้อยค า 
ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย 
ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการ 
ในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไป
ตามพระราชอัธยาศัย 

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับ
อยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้
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ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรง
แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือ 
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือ
เพราะเหตุอื่น  ให้คณะองคมนตรี เสนอชื่ อผู้ ใดผู้หนึ่ ง 
ซึ่งสมควรด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
แล้ ว ให้ ป ระธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิ ไธย
พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการให้
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙  
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็น
การชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง  หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็นประธานองคมนตรีมิ ได้  ในกรณี เช่นว่านี้  ให้คณะ
องคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธาน
องคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
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มาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า 
ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 

มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติ
ให้ เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้ วยการสืบ 
ราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ
ราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจ
ของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชด าริประการใด 
ให้คณะองคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติม
กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมี
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พระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้
ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบ
ตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและ
เป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามกฎมณ เฑี ยรบาลว่าด้ วยการสืบ ราชสันตติ ว งศ์  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗  แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่ อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญ เชิญ 
องค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป 
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
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ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดา 
ก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา
อัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบ
ตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญ
องค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรี
เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ 
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หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ ต่ อ ไป  ทั้ งนี้  จนกว่าจะได้ป ระกาศอัญ เชิญ 
องค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย ์

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งไว้และเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป
ตามวรรคหนึ่ งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้ประธาน
องคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ วรรคสามมาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
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หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่
ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรี
คนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา 
๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 
 
หมายเหตุ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๗ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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หน้าว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับ 

การประชุมสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗* 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว ) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ประกาศใช้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ ค าว่า 
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

*ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑-๔๓. 
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“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

“รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

“สภา” หมายความว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
“ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
“กรรมาธิการ” หมายความว่า กรรมาธิการสามัญ

หรือกรรมาธิการวิสามัญ 
“บริเวณสภา” หมายความว่า อาณาบริเวณอันเป็น

ขอบเขตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและให้หมายความรวมถึง
อาคารที่ท าการต่าง ๆ  และอาคารที่ท าการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วย 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
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“การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ข้อ ๔ ให้ประธานสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ 
และมีอ านาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 
 
ข้อ ๕ ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

ครั้งแรก ให้ เลขาธิการเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ ใน 
ที่ประชุมสภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภา เพื่อให้ 
ที่ประชุมสภาด าเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 
และเพื่อให้ที่ประชุมสภาด าเนินการในเรื่องอื่นที่จ าเป็นจะต้อง
ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย 
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ในการด าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็น
ประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานสภาหรือรองประธานสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดใน
ล าดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานชั่วคราวของ 
ที่ประชุมสภา 

ข้อ ๖ ในการเลือกประธานสภา สมาชิกแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน 

ก่อนที่จะด าเนินการเลือกประธานสภานั้น ให้ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาต่อที่ประชุมสภา 

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มี
การลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะ
เลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่ เจ้าหน้าที่จัดให้  แล้วให้
เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน  
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โดยน าซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับ
คะแนน ให้ประธานเชิญสมาชิกจ านวนห้าคนเป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน 

กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้เลือกใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 

กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มา
ประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนน 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ด าเนินการดังนี้ 

 (๑) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคน 
และผู้ ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่สองหนึ่ งคน  ให้น าชื่อผู้ ได้
คะแนนสูงสุดสองล าดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ 

 (๒) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน 
ให้น าชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ 

 



- ๖๖ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 (๓) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคนและ 
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้
คะแนนสูงสุดล าดับแรกและล าดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิก
ลงคะแนน 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้า
คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมสภา 
และสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 

ข้อ ๗ ในการเลือกรองประธานสภา ให้น าความในข้อ ๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่สภามีมติ ให้มีรองประธานสภาจ านวน 
สองคนให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก
รองประธานสภาคนที่สองต่อไปตามล าดับ 

ข้อ ๘ ในการเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าความในข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
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ข้อ ๙ เมื่อได้เลือกประธานสภาและรองประธานสภา
แล้ว ให้เลขาธิการแจ้งไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งต่อไป 

เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภา
และรองประธานสภาแล้วให้เลขาธิการส่งส าเนาประกาศ 
พระบรมราชโองการไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
เพื่อทราบด้วย 
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หมวด ๒ 
อ านาจและหน้าที่ของประธานสภา 
รองประธานสภาและเลขาธิการ 

 
ข้อ ๑๐ ประธานสภามีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ควบคุมและด าเนินกิจการของสภา 
 (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภา 
 (๓) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา

ตลอดถึงบริเวณสภา 
 (๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
 (๕) แต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด  ๆตาม (๖) 
 (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๑ รองประธานสภามีอ านาจและหน้าที่ช่วย

ประธานสภาในกิจการอัน เป็ นอ านาจและหน้ าที่ ของ
ประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
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ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานสภา  
ให้รองประธานสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ตามล าดับที่เรียงไว้ในข้อ ๗ 

ข้อ ๑๒ เลขาธิการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นัดประชุมสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการ

ครั้งแรก 
 (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม

สภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 (๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
 (๔) ควบคุมการท ารายงานการประชุมทั้งปวง 
 (๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) รักษาสรรพเอกสารและข้อมูลของสภา 
 (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม

ระเบียบที่ประธานสภาวางไว้ 
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 (๘) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (๙) ปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
   (๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การประชุมสภา 

ส่วนที ่๑ 
วิธีการประชุม 

 
ข้อ ๑๓ การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย แต่ถ้า

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับ
ก็ให้ประชุมลับ 
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ในการประชุมที่ เป็นการเปิดเผย ให้บุคคลภายนอก 
เข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด และ
ให้ ประธานสภาจั ดให้ มี การถ่ ายทอดการประชุ มทางวิทย ุ
กระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เครื่องขยายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณสภา  และล่ามภาษามือ 
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด หากมีเหตุขัดข้องให้แจ้ง 
ที่ประชุมสภาทราบ 

ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภาหรือ 
ณ  ที่ ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ก็แต่เฉพาะสมาชิก 
รัฐมนตรี และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน และห้ามใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ 
ยกเว้นการบันทึกของสภา 

ข้อ ๑๔ การประชุมให้เป็นไปตามก าหนดที่สภา 
มีมติไว้ แต่ประธานสภาจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้เมื่อ 
เห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควร หรือสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
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อยู่ของสภาเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาให้เรียกประชุมเป็น
พิเศษ ก็ให้เรียกประชุมได้ 

ข้อ ๑๕ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่
เมื่อได้แจ้งนัดในที่ประชุมสภาแล้ว จึงให้ท าหนังสือนัดเฉพาะ
สมาชิกที่ไม่ได้มาประชุม 

การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
แต่ประธานสภาจะนัดเร็วกว่านั้นหรือนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด 
ก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๒ ให้ส่งระเบียบวาระ
การประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
แต่ประธานสภาจะให้ส่งเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ได้ ตามที่เห็น
ว่าจ าเป็นหรือสมควร 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการนัดประชุมตามข้อ ๑๕ 
หรือข้อ ๑๖ แล้ว อาจด าเนินการทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได้ เมื่อประธานสภา
เห็นสมควร 
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ข้อ ๑๘ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม 
 (๓) กระทู้ถาม 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ 
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน 

จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
ข้อ  ๑๙  ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม 

ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด และให้ประธานสภาส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ภายในสามสิบวัน และแจ้งให้สมาชิกทราบ 
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ข้อ ๒๐ ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว้
ก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุม  
ให้สมาชิกเข้านั่งในที่ที่จัดไว้ 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ 
ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม ถ้ามีสมาชิกลงชื่อ 
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมพิจารณาได้ 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภา
ยืนขึ้นจนกว่าประธานจะได้นั่งลง 

ข้อ ๒๑ เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบ
นาทีแล้ว จ านวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่ง
ให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 

ข้อ  ๒๒  เมื่อถึ งก าหนดเวลาประชุมหรือพ้น
ก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว ประธานสภาและ 
รองประธานสภาไม่อาจมาประชุมได้ ให้เลขาธิการแจ้งให้ 
ที่ประชุมสภาทราบ ในกรณีเช่นนี้  ให้เลขาธิการขออนุมัติ 
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ที่ประชุมสภา เพื่อเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภา เพื่อด าเนินการ
เลือกประธานเฉพาะคราวส าหรับการประชุมครั้งนั้น โดยให้น า
ความในข้อ ๖ ยกเว้นความในวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ส่วนการลงคะแนนเลือกประธานเฉพาะคราว ให้กระท าเป็น 
การเปิดเผยตามข้อ ๖๖ 

ข้อ ๒๓ ในการประชุม ให้ที่ประชุมสภาพิจารณา
เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ ในระเบียบวาระการประชุม  และต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม
สภา ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้น
กล่าวได้ และต้องเป็นค ากล่าวกับประธาน 

ข้อ ๒๕ ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใด 
ต่อที่ประชุมสภา ให้ประธานพิจารณาอนุญาต 

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่อง 
ที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได้ 
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ข้อ ๒๖ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา ให้ผู้แทนขององค์กรนั้น 
มีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมสภาได้  เมื่อประธาน
อนุญาต 

ในการแถลงหรือชี้แจง ให้น าความในข้อ ๒๕ ข้อ ๕๔ 
ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ และข้อ ๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗ ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมสภา 
ในปัญหาใด ๆ ก าหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุม สั่งพัก 
การประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่
เห็นสมควร 

ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยมิได้มอบหมาย
ให้รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เลิกการประชุม 

ข้อ ๒๘ รายงานการประชุมเมื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจแล้ว ก่อนที่จะ
เสนอให้สภารับรองให้ท าส าเนาวางไว้สามฉบับ  รวมถึงสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  
ณ ที่ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าสามวันเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ 

รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิก
ที่มาประชุม  ที่ลาประชุม และที่ขาดประชุม  บันทึกผล 
การแสดงตน และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย
ซึ่งปรากฏรายชื่อสมาชิก 

สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง โดยยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติ ถ้าคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติไม่ยอมแก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอ สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ 
ที่จะยืนยันค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอให้สภาวินิจฉัย 

ข้อ ๒๙ ในการตรวจรายงานการประชุมครั้งใด  
ถ้ามีผู้ใดกล่าวถ้อยค าหรือข้อความใด ๆ และได้มีการถอนหรือ
ถูกสั่งให้ถอนถ้อยค าหรือข้อความนั้นแล้ว ให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาว่าสมควร 
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จะตัดถ้อยค าหรือข้อความดังกล่าวออกหรือไม่ ถ้าเห็นสมควร
ให้ตัดออกให้บันทึกว่า “มีการถอนค าพูด” หรือ “ถูกสั่ง 
ให้ถอนค าพูด” แล้วแต่กรณี ไว้ในรายงานการประชุมครั้งนั้น 
ส่วนถ้อยค าหรือข้อความที่ตัดออก ให้บันทึกไว้ในรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติด้วย 

ข้อ ๓๐ รายงานการประชุมครั้งใด เมื่อได้ด าเนินการ
ตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แก้ไขเพิ่มเติมเอง หรือโดยสมาชิกขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก็ตาม  
ในคราวที่ สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้ น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องแถลงต่อที่ประชุมสภา ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 

ข้อ ๓๑ เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง
ใดแล้ว ให้ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว แต่ประธานสภา 
ยังมิได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือรายงานการประชุม 
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ที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง 
หรือเหตุจ าเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ให้เลขาธิการบันทึก
เหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงาน 
การประชุมนั้น 

ข้อ ๓๒ สภาอาจมีมติมิให้จดรายงานการประชุม
ลับครั้งใดทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึก
พฤติการณ์ไว้ 

ข้อ  ๓๓  การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผย
หรือไม่ 

ข้อ  ๓๔  สภาอาจมีมติห้ ามโฆษณาข้อความ 
อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  
ที่มีการกล่าวหรือปรากฏในการประชุมได้ 

ข้อ ๓๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
รายงานการประชุม รวมถึงสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ นอกจากรายงาน
การประชุมลับที่มิได้มีมติของสภาให้เปิดเผยและข้อความ 
ที่ห้ามโฆษณาตามข้อ ๓๔ 
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ส่วนที ่๒ 
การเสนอญัตติ 

 
ข้อ ๓๖ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็น

หนังสือต่อประธานสภาและต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ห้าคน ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๓๗ ญัตติตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
และญัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ข้อ ๓๘ ญัตติขอให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ า
สภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภา ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่าสิบคน 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้วแต่กรณีนั้น จะต้อง
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ระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ าหรือซ้อนกัน และ
จะต้องไม่ซ้ าหรือซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาคณะต่าง ๆ 

ข้อ ๓๙ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือ
เป็นหนังสือ 

 (๑) ขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วน 
 (๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
 (๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๓๒ หรือข้อ ๓๔ 
 (๔) ญัตติตามข้อ ๔๐ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ ข้อ ๖๗  

ข้อ ๗๓ ข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๓๒ ข้อ ๒๑๑ หรือข้อ ๒๑๓ 
 (๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๔๐ เมื่อที่ประชุมสภาก าลังปรึกษาญัตติใดอยู่ 

ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอแปรญั ตติ เฉพาะในเรื่ องที่ มิ ใช่ ร่ าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ 
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 (๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็น
เรื่องเดียวกัน  ท านองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อ
พิจารณาพร้อมกัน 

 (๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณา หรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็น 

 (๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
 (๕) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
 (๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
 (๗) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา 
ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมสภา

ลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก 
ข้อ ๔๑ ญัตติตามข้อ ๔๐ (๖) และ (๗) ห้ามมิให้

ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ข้อ ๔๒ ญัตติตามข้อ ๔๐ (๗) ห้ามมิให้เสนอ 
 (๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็น 

ผู้เสนอ 
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 (๒) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีหรือการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญ 

 (๓ ) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ 

 (๔) ในการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ตามหมวด ๙ 

 (๕) ในการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งตามหมวด ๑๐ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาลงมติให้ยกเรื่องอื่น 
ขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป 

ข้อ ๔๔ ญัตติที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อท้ายญัตติที่เสนอ 

ข้อ ๔๕ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
ให้ผู้รับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ข้อ ๔๖ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติ
ที่ประธานสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมและ 
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ได้ส่งให้สมาชิกแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
ของที่ประชุมสภา 

ข้อ ๔๗ การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ 
แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมค าแปรญัตติจะกระท าได้ เฉพาะ
ภายในก าหนดเวลาแปรญัตติตามข้อ ๑๒๑ 

ข้อ ๔๘ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอ
ญัตติใด หรือจากการเป็นผู้รับรอง จะกระท าได้เฉพาะก่อนที่
ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม 
ในกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของ 
ที่ประชุมสภา 

ข้อ ๔๙ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภา
แล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภาหรือผู้เสนอ
ญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับ
มอบหมาย ญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะ
พิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น 
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ค าแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภา
แล้ว ถ้าผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภาหรือผู้แปรญัตติ
ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับ
มอบหมาย ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 

การมอบหมายให้ชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองนั้นต้องมอบแก่สมาชิกและท าเป็นหนังสือ 
ยื่นต่อประธาน 

ข้อ ๕๐ ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามมิให้น าญัตติซึ่งมี
หลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ญัตตินั้นตกไป เว้นแต่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อ
พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
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ส่วนที ่๓ 
การอภิปราย 

 
ข้อ ๕๑ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ แต่

ถ้าผู้เสนอญัตติมีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้ใช้สิทธิ
อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น  กรรมาธิการ
ผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น ผู้แปรญัตติ
ซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติ หรือสมาชิกผู้รับมอบหมายจาก 
ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในขั้นคณะกรรมาธิการ 
ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้เสนอญัตติด้วย 

ข้อ ๕๒ เมื่อผู้อภิปรายก่อนตามข้อ ๕๑ ได้อภิปราย
แล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน  เว้นแต่ 
ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปราย อีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปราย 
ซ้อนได ้
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การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านย่อม
กระท าได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระอภิปราย
ของฝ่ายใด 

ข้อ ๕๓ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้
คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติ 
ผู้รับรองญัตติหรือผู้รับรองค าแปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้
อภิปรายด้วย 

ข้อ ๕๔  การอภิปรายต้องอยู่ ในประเด็นหรือ
เกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่ภายในระยะเวลาที่
ประธานก าหนด โดยต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือ
ซ้ ากับผู้อื่น หรือใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น และ 
ห้ามมิให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่าน หรือน าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดง
ในที่ประชุมสภา เว้นแต่ประธานจะอนุญาต 

ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอัน 
ไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามมิให้กล่าวถึง
สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด
โดยไม่จ าเป็น 
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ข้อ ๕๕ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควร
แล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้  แม้จะมิได้ 
ฝ่าฝืนข้อ ๕๔ ก็ตาม 

ข้อ ๕๖ สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ
และประสงค์จะประท้วง ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
ประธานจะต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัย
ว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบั งคับตามที่ ประท้ วงนั้ นหรือไม่  
ค าวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่
ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใดอันเป็น 
ที่เสียหายแก่ผู้นั้น และเมื่อประธานวินิจฉัยว่าการอภิปรายนั้น
เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ ผู้อภิปรายต้องถอนค าพูดตามค าสั่ง
ของประธาน 

ข้อ ๕๗ ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได้เอง 
หรือเมื่อมีผู้ประท้วง หรือตามค าสั่งของประธานตามข้อ ๕๖ 
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ข้อ ๕๘ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
 (๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
 (๒) ที่ประชุมสภาลงมติให้ปิดอภิปราย 
 (๓) ที่ประชุมสภาลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา 
ข้อ ๕๙  ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้

อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมสภาวินิจฉัยว่า
จะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๖๐ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
อภิปรายอีก นอกจากในกรณีที่ที่ประชุมสภาจะต้องลงมติ 
ในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่ จึงให้ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน
อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุม
สภาจะลงมติ เมื่อการอภิปรายได้สิ้นสุดแล้ว ให้ประธาน 
ให้สัญญาณแจ้งสมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ 

ข้อ ๖๑ ประธานอาจอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสภาก็ได้ 
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ข้อ ๖๒ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อน
หรือยืนขึ้น ให้ผู้ที่ก าลังพูดอยู่หยุดพูดและนั่งลงทันที และ 
ให้ทุกคนนั่งฟังประธาน 

ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการ หรือกระแส 
พระราชด ารัส ให้ผู้อยู่ในที่ประชุมสภายืนฟังด้วยอาการ
ส ารวมตลอดเวลาที่อ่าน 

 

ส่วนที ่๔ 
การลงมต ิ

 
ข้อ  ๖๓  ในกรณี ที่ จะต้องมีมติของสภา  ให้

ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ เพื่อแสดงตนก่อนลงมติ 
ข้อ ๖๔  การลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตน 

ครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติ
ไวเ้ป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ 
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เสียงข้างมากนั้น ในกรณีความเห็นของที่ประชุม
สภามีสองฝ่าย ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า 
และในกรณีความเห็นของที่ประชุมสภามีเกินสองฝ่าย  
ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด 

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาด 
ของประธาน ให้กระท าเป็นการเปิดเผยโดยจะให้เหตุผล
หรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๖๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่
เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ขอให้
กระท าเป็นการลับจึงให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้ามีสมาชิกคัดค้าน
และมีผู้ รับรองมากกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนสมาชิก 
ในที่ประชุมสภาก็ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย 
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ข้อ ๖๖ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑ ) ใช้ เครื่ อ งออกเสี ยงลงคะแนนตามที่
ประธานสภาก าหนด 

 (๒) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพร้อมกับแสดงบัตร
ลงคะแนน  ผู้ เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีน้ าเงิน  
ผู้ไม่เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีแดง ส่วนผู้ไม่ออกเสียง 
ให้แสดงบัตรลงคะแนนสีขาว โดยบัตรลงคะแนนดังกล่าว 
ให้สมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจ าตัวสมาชิก
ก ากับไว้ด้วย 

 (๓) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานก าหนด 

 (๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควร
เฉพาะกรณี 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนั้นให้ใช้วิธีตาม 
(๑) จะใช้วิธีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ
และที่ประชุมสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่
ตามข้อ ๗๓ 
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การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๑) ให้ใช้
เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธานจะได้สั่งปิด 
การออกเสียงลงคะแนน 

การออก เสี ย งล งคะแนน เปิ ด เผยตาม  (๒ )  
ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากสมาชิก
มาเพื่อด าเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป 

ข้อ ๖๗ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภา
ก าหนด 

(๒) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่
เจ้าหน้าที่จัดให้  ผู้ เห็นด้วยให้ เขียนเครื่องหมายถูก  (√)  
ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ส่วนผู้ไม่ออก
เสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (O) 

(๓) วิธีอ่ืนใดซ่ึงท่ีประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 



- ๙๔ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ให้ใช้เครื่อง
ออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธานจะได้สั่งปิดการออก
เสียงลงคะแนน 

เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๒ )  
ให้สมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว้ และให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่
แจกกระดาษและซองให้แก่สมาชิกทุกคน และเมื่อสมาชิก
เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองแล้ว ให้ประธาน 
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับ
คะแนนด าเนินการต่อไป  และในการตรวจนับคะแนน  
ให้ประธานเชิญสมาชิกจ านวนห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน 

ข้อ ๖๘ ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธาน
ให้สัญญาณแจ้งสมาชิกทราบเพื่อพร้อมที่จะออกเสียง
ลงคะแนนลับ 

ข้อ ๖๙  ล าดับการลงมตินั้นให้ลงมติในญัตติ
สุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นล าดับไปหาญัตติต้น แต่มิให้ถือว่า
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ความผิดพลาดในการเรียงล าดับดังกล่าวมานี้เป็นเหตุให้มติ
ที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไป 

ข้อ ๗๐ ประธานมีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยก
ประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะมีมติ
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๗๑ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมสภาระหว่าง
การออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
ตามข้อ ๖๖ (๑) หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อ ๖๗ (๑) 
อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนน
ทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จได้ หรือในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้
นับคะแนนเสียง 

ข้อ ๗๒ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธาน
ประกาศมติต่อที่ประชุมสภาทันที ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วย
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คะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนน
เสียงถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ถ้าได้ประกาศมติต่อ 
ที่ประชุมสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีตาม 
ข้อ ๖๗  (๒ ) และ (๓ ) แล้ว ให้ประธานสั่งให้ เจ้าหน้าที่
ท าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 

ข้อ ๗๓ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนให้มีการนับ
คะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับใหม่ เว้นแต่คะแนนเสียง 
มีความต่างกันเกินกว่าสิบคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนน
เสียงใหม่มิได ้

การนับคะแนนเสียงใหม่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
ให้เปลี่ยนวิธีลงคะแนนเป็นวิธีดังกล่าวตามข้อ  ๖๖ หรือ 
ข้อ ๖๗ ซึ่งอยู่ในล าดับถัดไป แล้วแต่กรณี เว้นแต่รัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ ก าหนดวิธีลงคะแนนไว้โดยเฉพาะ
เป็นอย่างอื่น 
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เมื่อได้มีการนับคะแนนเสียงโดยวิธีดังกล่าว 
ในข้อ ๖๖ (๓) แล้ว จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่อีกมิได้ 

ข้อ ๗๔ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถาม 
ที่ประชุมสภาว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น
เป็นอย่างอื่นหรือเป็นการพิจารณาญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง 
โดยคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ให้ถือว่าที่ประชุมสภา 
ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตตินั้น 

ข้อ ๗๕  ให้ เลขาธิการจัดท าบันทึกการลงมติ 
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผย
บันทึกการลงมติดังกล่าวไว้ ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการลับ 
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หมวด ๔ 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 
ข้อ ๗๖ เมื่อมีค าร้องขอให้สมาชิกผู้ใดพ้นจาก

สมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุที่
สมาชิกผู้นั้นกระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
การเป็นสมาชิก หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก ให้ประธานสภาแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ 
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมโดยเร็ว 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา  
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุให้ชัดเจนว่าสมาชิกผู้นั้นได้กระท าการ
หรือมีพฤติการณ์ใดอันเป็นเหตุที่ให้มีการยื่นค าร้องดังกล่าว 

ข้อ ๗๗ ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
ค าร้องตามข้อ ๗๖ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องจากประธานสภา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนดโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภา 

ข้อ ๗๘  เมื่อประธานสภาได้รับรายงานจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว และบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๗๙ ในการพิจารณาของสภาเพื่อพิจารณาให้
สมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้พิจารณาโดยเปิดเผย  
เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส าคัญ 

ในการพิจารณาลับผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภาหรือ 
ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการพิจารณาได้ก็แต่เฉพาะสมาชิก
และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมสภา และห้ามใช้เครื่อง
บันทึกเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เว้นแต่เป็นการบันทึก
ของสภา 

ข้อ ๘๐ การออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิกพ้นจาก
สมาชิกภาพให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 
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ข้อ ๘๑ เมื่อสภามีมติแล้วให้ประธานสภาแจ้งมติ
ให้ผู้ถูกร้องทราบ 

ในกรณีที่สภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

ข้อ  ๘๒  สมาชิกที่ ไม่แสดงตนเพื่ อลงมติในที่
ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนครั้ง
ที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน 
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ (๕) ของ
รัฐธรรมนูญ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลา
ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาก าหนด 

กรณีที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่ง
เนื่องจากได้ลาการประชุม โดยได้รับอนุญาตจากประธานสภา  
มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ และมิให้นับ
จ านวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 
ที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้ลาการประชุม รวมเป็นจ านวนครั้ง
ที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่ง 
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การอนุญาตให้ลาการประชุมตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

เลขาธิการต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบถึงจ านวนครั้งที่สภามีมติ และจ านวนครั้งที่สมาชิก 
คนนั้นได้แสดงตนเพื่อลงมติในรอบสามสิบวันที่ผ่านมา และ
อาจด าเนินการทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได ้

ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิกผู้ใดไม่ได้แสดงตนเพื่อ
ลงมติ เกินกว่าจ านวนครั้งที่ ได้ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง  
ให้เลขาธิการแจ้งให้ประธานสภาทราบและให้ประธานสภา
แจ้งให้สมาชิกผู้นั้นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึง 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยเร็ว 

สมาชิกที่ได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม
วรรคห้าอาจใช้สิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือถึงความถูกต้องของ
การบันทึกการแสดงตนเพื่อลงมติได้ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ ได้รับแจ้งตามวรรคห้าเพื่อให้ประธานสภาวินิจฉัย  
ค าวินิจฉัยของประธานสภาถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๕ 
กรรมาธิการ 

 
ข้อ ๘๓ สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการให้มีอ านาจ

หน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาหรือตามที่สภามอบหมาย โดยจะก าหนดให้
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ 

คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคล 
ซึ่งสภาตั้งจากสมาชิกของสภาเท่านั้นส่วนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกด้วยก็ได้ 

ข้อ ๘๔ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
สภาขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ
ตามที่สภามอบหมาย ทั้ งนี้  ในการกระท ากิจการของ
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คณะกรรมาธิการให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นส าคัญ 

คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาแต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมาธิการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคนแต่ 
ไม่เกินยี่สิบหกคน และให้มีจ านวนสิบหกคณะ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการเมือง 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง 
รวมทั้งการด าเนินการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

(๒) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
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พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง
การบริหารราชการแผ่นดิน  การพัฒนาระบบราชการ 
รวมทั้ งการจัดระบบบริหารราชการส่ วนกลาง  และ 
ส่วนภูมิภาค  การปฏิบั ติหน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
ตลอดจนการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
และกิจการทหาร 

(๓) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและกิจการต ารวจ 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมตลอดจนสิทธิมนุษยชนและ
การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกิจการต ารวจ 

(๔) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง
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ท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก ากับดูแล การส่งเสริม 
และการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม  รวมทั้งการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

(๕) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การวิจัย การพัฒนาการศึกษาของชาติ การส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา การศึกษาในส่วนสาระการเรียนรู้  
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนากีฬาของชาติ 
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬา 
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(๖) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
สถาบันการเงินของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  
ในด้านงบประมาณ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการรับ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(๗) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพลังงาน 
การบริหาร การส่งเสริมพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์
พลังงาน  รวมทั้ งผลกระทบจากการจัดหาและการใช้
พลังงาน 
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(๘) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและชุมชน รวมถึงปัญหาผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการพัฒนา 

(๙ ) คณ ะกรรมาธิ ก ารการสื่ อ ส ารมวลชน  
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
สื่อสารมวลชน การส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กิจการสื่อสาร สารสนเทศ โทรคมนาคม 
และวิทยุโทรทัศน์ 
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(๑๐) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ  ต่างประเทศ 
ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ ด้ อย โอกาส  การส่ ง เสริมศั กยภาพของชุมชน 
ด้านการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ การสงเคราะห์ดูแล 
ผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ของคนไทยโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(๑๑) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
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พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร การสหกรณ์  การพัฒนา 
การผลิต การแปรรูป และธุรกิจเกษตร รวมทั้งแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการพัฒนาการเกษตร 

(๑๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม 
ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนส่ง
มวลชน การขนส่งสินค้า และการพาณิชยนาวี 

 (๑๓) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนไทยโพ้นทะเล สถานการณ์ใด  ๆ
ที่ เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์  รวมทั้ง
ภาพลักษณ์ของประเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(๑๔) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณ าสอบสวน  หรือศึ กษาเรื่องใด  ๆ  ที่ เกี่ ยวกับ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล้ อม  การส่ ง เส ริม 
บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา
ปัญหาการใช้  การป้องกัน  การแก้ไข และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 
และการแรงงาน 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า
การบริการ  การส่งออก  ดุลการค้า  ลิขสิทธิ์ ตราสาร 
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมและพัฒนาการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค
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ของการพัฒนาการพาณิชย์  และอุตสาหกรรมของไทย 
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการแรงงาน 

(๑๖) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ 
และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ การรักษาประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ไทย 
และการท่องเที่ยว 

หากมีความจ าเป็นสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจ านวนคณะกรรมาธิการ 
ลงเมื่อใดก็ได้ 

สมาชิกคนหนึ่ งจะด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาได้ไม่เกินสองคณะ เว้นแต่สมาชิกที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา  
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ให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าสภาได้หนึ่งคณะ 
ส าหรับสมาชิกผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาจะด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาอื่นอีกมิได้ 

ข้อ ๘๕ การด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาตามข้อ ๘๔ ให้ที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญขึ้นคณะหนึ่ง และให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความจ านง
โดยยื่นต่อคณะกรรมาธิการสามัญตามแบบที่คณะกรรมาธิการ
สามัญก าหนด เพื่อที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาได้ ไม่ เกินสามคณะโดยเรียงตามล าดับ 
ความต้องการ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา
คณะใดมีสมาชิกยื่นแสดงความจ านงจะด ารงต าแหน่งไว้
น้อยกว่าหรือเกินกว่าจ านวนที่จะมีได้ในคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ให้ใช้วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือ
ใช้วิธีจับสลาก 
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การเลือกคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา  
ให้ที่ ประชุมสภาพิ จารณาเลือกจากรายชื่ อสมาชิกที่ ได้ รับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ในระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาคณะต่าง ๆ  
มีความไม่ชัดเจนหรือมีความซ้ าหรือซ้อนกันอยู่และท าให้
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินกิจการตามภารกิจ ให้เป็น
อ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาที่ เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาว่าจะให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาคณะใด
มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น หรือให้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาที่เกี่ยวข้องมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นร่วมกัน 

ข้อ ๘๗ ให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกินยี่สิบ
แปดคน ประกอบด้วยประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
รองประธานสภาเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ผู้แทน
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาตามข้อ ๘๔ วรรคสอง
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ทุกคณะ คณะละหนึ่งคน ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจ านวนหนึ่งคน 
และเลขาธิการเป็นกรรมาธิการ และให้ที่ประชุมสภาเลือก
ตามข้อ ๘๘ อีกไม่เกินเจ็ดคน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจ
หน้าที่กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่สภามอบหมาย
หรือตามที่ประธานสภามอบหมาย 

(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา 
(๓) กระท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่

ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา 
(๔) ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ 

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อ
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สมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็น
กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ  ๘๘  
ข้อ ๑๓๓ ข้อ ๑๓๘ หรือข้อ ๑๖๖ แล้วแต่กรณี  เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและเป็นธรรม 

(๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ เพื่อลดภาระ
ของผู้มาชี้แจง 

(๗) ด าเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 
การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของสภา 

(๘) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบงานสภา และการด าเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของสภา 

(๙) รับค าร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร
เพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

(๑๐) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๒๑๖ 
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(๑๑) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการก าหนด
รายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในส่วนของสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก 

(๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา 
ข้อ ๘๘ ภายใต้บังคับข้อ ๘๗ การตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ ให้ที่ประชุมสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ 
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ครั้งละหนึ่งชื่อ

หรือหลายชื่อก็ได้ การเสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ห้าคน 

ในการตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่ อพิ จารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ให้คณะรัฐมนตรี สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้อง  เสนอ
รายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด
แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการ 



- ๑๑๗ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ในเรื่องอื่น ๆ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด 

การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมาธิการ  
ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่ ได้รับ 
การเสนอชื่อเท่ากับจ านวนกรรมาธิการที่จะเลือกตามวิธีที่
ประธานก าหนด 

ให้ประธานและเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบใน 
การตรวจนับคะแนน และให้ประธานแจ้งผลการตรวจนับ
คะแนนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการ 
ในการประชุมครั้งนั้นหรือครั้งต่อไป 

ให้ถือว่าผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมาธิการตาม
วรรคห้าด ารงต าแหน่งกรรมาธิการนับแต่วันที่สภาลงมติเลือก 

ข้อ  ๘๙  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
ประธานสภาวินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 
สตรี และผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
มิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ
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วิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับ
บุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยค านึงถึงสัดส่วนหญิงและ
ชายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๙๐  การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมี
กรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่
ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมาธิการทั้ งหมดเท่ าที่ มี อยู่  และให้น าความ 
ในหมวด ๓ การประชุมสภาและหมวดอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๑ ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือก
ประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และต าแหน่งอื่น
ตามความจ าเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ แต่มิให้เลือก
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาจากผู้มีส่วนได้เสีย
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ขัดแย้ง มีต าแหน่งหรือฐานะที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น  ในกรณี 
มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ให้กรรมาธิการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมของ
คณะกรรมาธิการเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ให้มีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจ าคณะกรรมาธิการ
แต่ละคณะ โดยให้คณะกรรมาธิการแต่งตั้งจากรายชื่อ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาตามรายชื่อที่
เลขาธิการจัดท าเสนอ 

คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
มีจ านวนไม่เกินสามคณะ คณะละไม่เกินสิบคน ซึ่งเลือกจาก
รายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตามแต่จะมอบหมายได้
และให้น าข้อบังคับว่าด้วยกรรมาธิการมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ตามวรรคสี่ต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น 

ข้อ ๙๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  
ในกรณี ที่ มี รองประธานคณ ะกรรมาธิการหลายคน  
ให้รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  ถ้ารองประธาน
คณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมาธิการล าดับต่อไปเป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการแล้ว  หรือมีแต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
มีมติแต่งตั้งกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีรองประธาน
คณะกรรมาธิการคนเดียว ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๙๓ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความเห็นใน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติ หรือกิจการที่กระท าอยู่ ให้ท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก 
ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการคณะกรรมาธิการ
หรือผู้ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๔ เพื่อลดภาระผู้มาชี้แจงแก่คณะกรรมาธิการ 
ให้ประธานคณะกรรมาธิการที่ประสงค์จะเรียกบุคคล 
ตามข้อ ๙๓ แจ้งชื่อบุคคล ต าแหน่ง เรื่องที่ขอให้ชี้แจง  
วันและเวลาที่ขอให้มาชี้แจง ให้เลขาธิการทราบล่วงหน้า
สามวัน และให้เลขาธิการแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะอื่นทราบ 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการคณะอื่น ได้รับแจ้ง
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามีกรณีที่คณะกรรมาธิการ 
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ซึ่งตนเป็นประธานอยู่นั้นก าลัง  หรือก าลังจะพิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องนั้นหรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้น 
และประสงค์จะเรียกบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมาชี้แจงด้วย 
ประธานคณ ะกรรมาธิ ก า รที่ ได้ รับ แจ้ งอาจขอ ให้ มี 
การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ หรืออาจส่งผู้แทน 
ไปร่วมในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งได้ 
ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้แทนที่ส่งไปตามวรรคนี้เป็นกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ ง  เพื่ อประโยชน์แก่ 
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ตามวรรคหนึ่งพิจารณา แต่จะลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 

ให้น าความในข้อนี้ ไปใช้บั งคับแก่การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ  ๙๕  สมาชิกและผู้ ซึ่ งได้ รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมาธิการ มีสิทธิเข้าฟังการประชุมคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีประชุมลับผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้อง
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม และได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมาธิการ 
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ข้อ ๙๖ ภายใต้บังคับข้อ ๙๕ ผู้เสนอญัตติมีสิทธิ
ชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอด
เรื่อง ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นได้เฉพาะที่
แปรญัตติไว้ 

การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกอื่น
กระท าแทนได้ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๗ ให้เลขาธิการประกาศก าหนดการประชุม
คณะกรรมาธิการไว้ ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมี
หนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติให้มาชี้แจงประกอบ
ญัตติหรือค าแปรญัตติแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มา
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัด จนเวลาล่วงไปเกินกว่า
สามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการได้เริ่มพิจารณา
ค าแปรญัตติ ใด ค าแปรญัตตินั้น เป็นอันตกไป  เว้นแต่
คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผันให้เป็นกรณี
พิเศษก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น 
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ข้อ ๙๙ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วย
กับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใดจะสงวนค าแปรญัตติ 
ในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๐ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมาธิการในข้อใด จะสงวนความเห็นของตนใน 
ข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๑ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ หรือตามที่สภา
มอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อสภา 

ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง 
ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวใน 
วรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ 
แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๐๒ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
ที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครอง
สูงสุดหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือ



- ๑๒๕ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้
ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและ
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐๓ ถ้ามีมติของสภาให้คณะกรรมาธิการใด
กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จ
ภายในก าหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการจะกระท า
กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องนั้นไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน 

ในกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานสภา
เสนอต่อที่ประชุมสภา และที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยาย
เวลาที่ก าหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
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หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม  หรือให้
ด าเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร 

ข้อ ๑๐๔ กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) อายุของสภาสิ้นสุดลง 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม

ตามข้อ ๑๐๓ 
 (๕) สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (๖) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ ของ

รัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๑๐๕  ในกรณีที่ ต าแหน่งกรรมาธิการใน

คณ ะกรรมาธิการสามัญ ประจ าสภาคณ ะใดว่ างลง  
ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานสภา เพื่อขอให้
สภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
หากต าแหน่ งกรรมาธิการในคณะใดว่างลง  ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญจะแจ้งต่อประธานสภา เพื่อขอให้
สภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 
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หมวด ๖ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตร ี

 
ข้อ ๑๐๖ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อผู้ซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ ของ
รัฐธรรมนูญ ได้หนึ่งชื่อ โดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๐๗ ในการรับรองของสมาชิก สมาชิกแต่ละ
คนมีสิทธิเป็นผู้รับรองได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น วิธีการรับรอง
ให้กระท าเป็นการเปิดเผยโดยการใช้ เครื่องออกเสียง
ลงคะแนน 

ข้อ ๑๐๘ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีให้
กระท าเป็นการเปิดเผย โดยเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิก
ตามล าดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และ
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เมื่อด าเนินการออกเสียงลงคะแนนเสร็จแล้วให้ประธาน
ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมสภาทราบ 

ข้อ ๑๐๙ กรณีมีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว  
ให้ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติเห็นชอบหรือ 
ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง โดยการกล่าว “เห็นชอบ”  
“ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง”  

มติเห็นชอบ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาต้อง
มีคะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ 

หากคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ด าเนินการเสนอชื่อใหม่
ตามวิธีการตามข้อ ๑๐๖ 

ข้อ ๑๑๐ กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ด าเนินการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว 
โดยการกล่าวชื่อผู้ที่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสภาหรือ
กล่าวงดออกเสียง และให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนน
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มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภา 

แต่ถ้าผู้ ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่มากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือมีคะแนน
เท่ากัน ให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกต่อไป จนกว่าจะ
มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภา 

ข้อ ๑๑๑ กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ  
ให้ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพียงคนเดียว โดยการกล่าวชื่อผู้ที่สมควรได้รับความเห็นชอบ
จากสภา หรือกล่าวงดออกเสียง และให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
และมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา 

แต่ถ้าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่มากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ให้ด าเนินการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลือกใหม่อีกครั้ง โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน  
ให้น าชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน 

(๒) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคน และ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่สองหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้คะแนน
สูงสุดสองล าดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน 

(๓) ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคน และ
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้
คะแนนสูงสุดล าดับแรกและล าดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิก
ลงคะแนน 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา 

แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือมีคะแนนเสียง
เท่ากันอีก ให้สมาชิกเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อีก 
แล้วแต่กรณี โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกต่อไปจนกว่า
จะมีผู้ได้คะแนนสูงสุดและให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภา 
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หมวด ๗ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบญัญัต ิ

 
ข้อ ๑๑๒ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้อง

แบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
 (๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
 (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของ 

ร่างพระราชบัญญัติ 
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้ก าหนด

โดยชัดแจ้ง 
ในกรณี ที่ เป็ นการแก้ ไข เพิ่ ม เติมหรือยกเลิก

กฎหมายเดิม ให้ระบุมาตราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกไว้ในหลักการหรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้ 

เพื่ อประโยชน์ ในการค้นหาเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย ประธานสภาอาจก าหนดระเบียบในเรื่องต่อไปนี้ 
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 (๑) การสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
และเหตุผลในการก าหนดสาระส าคัญนั้นแต่ละเรื่อง 

 (๒) การจัดท าตารางการแก้ไขเพิ่มเติมและ
เหตุผลที่ใช้พิจารณาแก้ไขในวาระต่าง ๆ 

ข้อ ๑๑๓ ร่างพระราชบัญญัติที่ เสนอต่อสภา  
ให้ ป ระธานสภาท าการตรวจสอบและหาก เห็ น ว่ า 
ร่างพระราชบัญญัติไม่ชอบด้วยข้อ ๑๑๒ ให้ประธานสภา
แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อ ๑๑๔ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ซึ่ งสมาชิก  หรือสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ  เป็ นผู้ เสนอนั้ น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามความหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
ประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 

กรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
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ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ประธานสภามีค าวินิจฉัย 

ข้อ  ๑๑๕  การพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ  
ให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ 

ข้อ  ๑๑๖  การพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ 
ในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตามข้อนี้ สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมาถึงคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติ
รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละ
ฉบับหรือทั้ งหมดรวมกันก็ ได้  และเมื่อสภาได้มีมติรับ
หลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง 
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ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
สมาชิก หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
อาจขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะ
ลงมติตามข้อ ๑๑๖ ก็ได้ โดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน
สามสิบวัน 

เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนมา
จากคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อสังเกต หรือเมื่อพ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีมิได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
คืนมาพร้อมข้อสังเกต  ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ  ๑๑๘  ในกรณี ที่ สภามีมติ ในวาระที่หนึ่ ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา ให้สภาพิจารณา
ในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง 

ข้อ ๑๑๙ การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือ
กรรมาธิการเต็มสภา 
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ตามปกติ  ให้พิ จารณาร่างพระราชบัญญั ติ โดย
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง การพิจารณาโดยกรรมาธิการ 
เต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง 
ไม่น้อยกว่าสิบคนและที่ประชุมสภาอนุมัติ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาใด
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้ 

คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัด
ทอน หรือแก้ไขมาตราเดิมได้  แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ข้อ ๑๒๐ ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น สภาจะมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๑๒๑ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้น
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งสมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
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หนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ไว้พิจารณา เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นวันหยุดท าการตามประกาศ
เป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ 
ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของก าหนดเวลา 
แปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่  หรือตัดทอน 
ห รือ แก้ ไขม าตรา เดิ ม  ต้ อ ง ไม่ ขั ด กั บ ห ลั ก ก ารแห่ ง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ข้อ ๑๒๒  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 
โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้ มี
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หรือไม่มีการแก้ ไขเพิ่ม เติมในมาตราใดบ้าง  และถ้ามี 
การแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ 
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ใน
รายงานด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่
คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด 
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ควรทราบหรือควร
ปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของ
คณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา และให้น า
ความในข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๓ ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิก หรือสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ และในขั้นรับหลักการไม่เป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่ในการพิจารณา 
ในวาระที่สอง ถ้าสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดและ
ประธานสภาเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาสั่ง
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ระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาและให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยของประธานสภา  และต้องส่งคืน
กลับมาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว และให้น า
ความในข้อ ๑๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๔ เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ
และรายงานของคณะกรรมาธิการตามข้อ  ๑๒๒  แล้ว  
ให้เสนอสภาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ  ๑๒๕   ในกรณี ที่ สภ ามี มติ ให้ พิ จารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิก
ทุกคนในที่ประชุมสภาประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ 
และประธานมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เป็นทั้ง 
การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของ
สภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 
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ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา
และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวน
ค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็น ให้อภิปรายได้เฉพาะ 
ผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวน
ความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๗ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๖ จนจบ 
ร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติม
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ถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจาก
เนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ข้อ ๑๒๘ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 

ข้อ  ๑๒๙  การพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ 
ในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมายหรือไม ่

การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับ

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ หรือลงมติในวาระที่สาม 
ไม่สมควรประกาศร่างพระราชบัญญัติใช้ เป็นกฎหมาย  
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ  ๑๓๑  ร่างพระราชบัญญั ติซึ่ งสภาลงมติ 
ในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ให้เลขาธิการ
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อน า
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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ข้อ ๑๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วและให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายตามข้อ ๑๓๑ มีข้อความผิดพลาด และสมควรได้รับ
การพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมา
ทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่
มีอยู่ในวันประชุมก็ให้ด าเนินการได้ 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
ประเด็นที่จะขอน ากลับมาทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน 

การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าได้เท่าที่
จ าเป็น และให้กระท าในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการ
เต็มสภา เสร็จแล้วจึงให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒๕  ถึง 
ข้อ ๑๓๑ ต่อไป 
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ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง หากมิใช่เป็น
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ให้สภาแต่งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งขึ้นพิจารณา ประกอบด้วย 
ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ข้อ ๑๓๔ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน ประธานสภาอาจ
ก าหนดระเบียบให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในร่างพระราชบัญญัติที่สภาหรือคณะกรรมาธิการพิจารณา 
ก็ได ้

 
 
 
 
 



- ๑๔๓ -  
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หมวด ๘ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
ข้อ ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรีและผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

ข้อ ๑๓๖ ให้น าความในหมวด ๗ การเสนอและ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเสนอ
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ด้วยโดยอนุโลม 
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หมวด ๙ 
การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย 
 
ข้อ ๑๓๗ เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้

บุคคลด ารงต าแหน่ งใดตามบทบัญญั ติของกฎหมาย  
สภาอาจแต่งตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ ง  
มีจ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้น 
เป็นกรณี ๆ ไป 

การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าให้เสร็จ
ครบทุกรายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 
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เมื่อพ้นก าหนดเวลาแล้วหากคณะกรรมาธิการยังด าเนินการ
ตรวจสอบรายใดไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคณะกรรมาธิการไม่มี
ความเห็นส าหรับรายนั้น 

ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายใดบัญญัติให้
สภาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง แต่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกไว้ สภาอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่
พิจารณาเสนอรายชื่อ พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ เห็นสมควร 
เป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนที่ต้องเลือก เพื่อเสนอต่อสภา
ภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๓๘ การตั้งกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๓๗ 
ให้ตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ มีจ านวนไม่เกินห้าคน จ านวน
นอกจากนั้นให้ที่ประชุมสภาตั้ งจากรายชื่อสมาชิกที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา เสนอจากกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน 
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ข้อ ๑๓๙ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย คณะกรรมาธิการอาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐาน
อันจ าเป็นจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
มาให้ข้อเท็จจริง หรือชี้แจงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงค์จะทราบ หากปรากฏว่า
มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ 
ให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายมีสิทธิชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรม 
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ข้อ ๑๔๐ การประชุมคณะกรรมาธิการให้กระท า
เป็นการลับ โดยผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๑๔๑ เมื่อคณะกรรมาธิการด าเนินการตาม
หน้าที่เสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานต่อประธานสภา 

รายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวให้จัดท า
เป็นรายงานลับ และให้ระบุข้อมูลหรือข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
อันจ าเป็น พร้อมรายละเอียดเป็นรายบุคคล 

ข้อ ๑๔๒ เมื่อประธานสภาได้รับรายงานของ
คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๔๑ แล้ว ให้ประธานสภาบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน และให้เลขาธิการ
จัดส่ งเฉพาะระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่
เกี่ ยวข้องให้สมาชิกโดยไม่ต้องจัดส่ งรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการดังกล่าวไปด้วย 

ข้อ ๑๔๓ ในการประชุม ให้คณะกรรมาธิการ
น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมสภา โดย
ให้เลขาธิการแจกจ่ายส าเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการ



- ๑๔๘ -  
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ให้แก่สมาชิก เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมสภา 
ส าเนารายงานลับดังกล่าว สมาชิกจะน าออกนอกห้องประชุม
มิได ้

ก่อนน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่
ประชุมสภาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมาธิการร้องขอต่อที่
ประชุมสภาเพื่อให้มีการด าเนินการประชุมลับ 

ในกรณีที่มิได้มีการประชุมลับ ให้ประธานสภาสั่ง
งดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์ ถ้ามี และให้เลขาธิการส่งรายงานลับตามวรรค
หนึ่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนว่าจะสมควรเปิดเผยหรือไม่ และ
ถ้าคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นว่าไม่สมควรเปิดเผย ให้เลขาธิการแยกรายงานลับ
ดังกล่าวออกจากรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้ โดย
จะเปิดเผยมิได ้

 



- ๑๔๙ -  
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ข้อ ๑๔๔ เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาเสร็จแล้ว 
ให้สมาชิกส่งคืนส าเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการต่อ
เลขาธิการในที่ประชุมสภา เพื่อน าไปท าลายตามระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ต่อไป  โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ ที่ ประธาน
คณะกรรมาธิการมอบหมาย เป็นผู้ก ากับในการท าลายนั้น 

ข้อ ๑๔๕ ให้น าความในหมวด ๕ ว่าด้วยกรรมาธิการ 
มาใช้บังคับกับการด าเนินการของคณะกรรมาธิการโดย
อนุโลม เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้แล้วในหมวดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๐ -  
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หมวด ๑๐ 
การถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 

ส่วนที ่๑ 
การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 
ข้อ ๑๔๖ ในส่วนนี้ ค าว่า 
“ค าร้อง” หมายความว่า ค าร้องขอถอดถอนบุคคล

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท ารายงานเสนอ
สภาว่าข้อกล่าวหามีมูล 
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“ผู้ด ารงต าแหน่ง” หมายความว่า บุคคลผู้อาจถูก
ถอดถอนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

“คู่กรณี” หมายความว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อ ๑๔๗ เมื่อมีค าร้องขอถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ออกจากต าแหน่ง ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ  ๑๔๘  เมื่ อประธานสภาได้รับค าร้องขอ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้น า
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ 
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๙ เมื่อประธานสภาได้รับรายงาน เอกสาร 
และความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติชี้มูลว่าผู้ถูก
กล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ให้ประธานสภานัดประชุมนัดแรกโดยบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ ได้รับรายงานเอกสาร และความเห็นของ
คณ ะกรรม ก าร  ป .ป .ช . เพื่ อ ก าห น ด วั น แถล งขอ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๑๕๔ และ
พิจารณาค าขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามข้อ ๑๕๕ 

กรณีมีข้อกล่าวหาในมูลความผิดเดียวกันจ านวน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ถูกกล่าวหาสามารถมอบอ านาจให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้แทนเพื่อด าเนินการตามที่บัญญัติ
ไว้ในส่วนนี้ก็ได้ 
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ข้อ ๑๕๐ ให้ประธานสภามีค าสั่งให้แจกส าเนา
รายงานพร้อมเอกสารที่มีอยู่ และความเห็นของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้แก่สมาชิกและผู้ถูกกล่าวหาเพื่อศึกษาล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันประชุมนัดแรกตามข้อ ๑๔๙ 
เว้นแต่เอกสารที่เป็นหลักฐานมีจ านวนมาก ให้สมาชิกหรือ 
ผู้ถูกกล่าวหาตรวจดูได้ที่ห้องเก็บหลักฐานซึ่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดไว้ 

สมาชิกหรือผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิขอคัดส าเนา
เอกสารที่ เป็นหลักฐาน เว้นแต่เป็นเอกสารลับ หรือเป็น
เอกสารที่ไม่ควรเปิดเผย 

การคัดส าเนาเอกสารตามวรรคสอง ให้อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของเลขาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าบัญชีเอกสาร
เป็นล าดับให้ชัดเจน 

ให้สมาชิกและผู้ถูกกล่าวหาส่งคืนส าเนารายงาน
พร้อมเอกสารที่ได้รับแจกตามวรรคหนึ่งคืนให้ส านักงาน
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เลขาธิการวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม
เพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 

ข้อ ๑๕๑ เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการประชุม
ของสภาหรือที่เป็นหลักฐานในเรื่องที่พิจารณาถอดถอน  
ให้ถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่เปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะมี
มติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๕๒ ในการพิจารณาของสภาเพื่อถอดถอน
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้พิจารณาโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจ าเป็น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส าคัญ 

ในการพิจารณาลับ  ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภา 
หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการพิจารณาได้ก็แต่เฉพาะ
สมาชิก คู่กรณี และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมสภา และ
ห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเว้น
การบันทึกของสภา 

ข้อ ๑๕๓ ในการพิจารณาของสภาให้ยึดส านวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก รวมทั้ง ให้พิจารณา
หลักฐานและเหตุผลในข้อกล่าวหาที่ชี้มูลว่าเป็นความผิด 
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เป็นข้อ ๆ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ข้อ ๑๕๔ ในวาระเริ่มแรกของการพิจารณาให้ผู้ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิแถลง
เปิดส านวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายหลังจากนั้น ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนมีสิทธิ
แถลงคัดค้านโต้แย้งค าแถลงเปิดส านวนหรือรายงานพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่มีการซักถาม 

เมื่อการแถลงตามวรรคหนึ่ งเสร็จสิ้นลง  ให้ที่
ประชุมสภาพิจารณาว่าควรมีการซักถามในประเด็นใด
เพิ่มเติม โดยพิจารณาตามญัตติของสมาชิกที่เสนอล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 

หากที่ประชุมสภามีมติให้มีการซักถามในประเด็น
ปัญหาใด ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นคณะหนึ่ ง  
โดยน าข้อบังคับข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘ มาใช้บังคับและ
ต้องก าหนดให้มีการประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องภายใน
เจ็ดวันโดยต้องแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน 
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การซักถามตามวรรคสามให้อยู่ในประเด็นที่ที่
ประชุมสภาก าหนด  และกระท าโดยคณะกรรมาธิการ
ซักถามเท่านั้น 

ข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณาของสภา ห้ามมิให้น า
เอกสารหรือพยานอื่น  ๆ นอกจากพยานเอกสารตาม 
ข้อ ๑๕๓ มาสอบเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าที่ปรากฏในส านวน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เว้นแต่เป็นพยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุส าคัญที่ผู้ถูกกล่าวหาได้น าเข้าสู่การพิจารณาในชั้นไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไม่ยอมรับหรือไม่ยอมน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบ
ได้ว่าต้องน าพยานดังกล่าวมาแสดงเพื่อประโยชน์ของตน 
หรือไม่ทราบว่าพยานดังกล่าวได้มีอยู่ 

การขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  
ให้ เป็นไปตามมติของที่ ประชุมสภา โดยให้ยื่นค าขอก่อน 
การประชุมนัดแรกตามข้อ ๑๔๙ ไม่น้อยกว่าหา้วัน 
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ข้อ ๑๕๖ ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าขอแถลงการณ์ปิด
ส านวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดส านวนเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอแถลงการณ์ปิดส านวนด้วย
วาจาต่อที่ประชุมสภา ให้ประธานสภานัดประชุมเพื่อรับฟัง
ค าแถลงการณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ หากมี
การแถลงการณ์ปิดส านวนด้วยวาจาของทั้ งสองฝ่าย  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นฝ่ายแถลงก่อน 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอแถลงการณ์ เป็นหนังสือ  
ให้ผู้ขอยื่นค าแถลงการณ์ปิดส านวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๕๗ ให้ประธานสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติ
ถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายในสามวันนับแต่วันแถลงการณ์ปิด
ส านวนด้วยวาจา หรือวันพ้นก าหนดให้ยื่นค าแถลงการณ์ปิด
ส านวนเป็นหนังสือ 

ข้อ ๑๕๘  การออกเสียงลงมติตามข้อ  ๑๕๗  
ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ให้เลขาธิการจัดให้มีการลงคะแนน
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ในคูหา โดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนน และจัดเตรียมบัตร
ลงคะแนนที่ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นให้เลขาธิการขานชื่อ
สมาชิกเพื่อรับบัตรลงคะแนนที่หน้าคูหาลงคะแนน แล้วเข้า
ลงคะแนนในคูหาไปโดยล าดับ โดยให้สมาชิกกาเครื่องหมาย
กากบาท (x) ในช่องที่ก าหนดว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 
และเมือ่ลงคะแนนเสร็จแล้วจึงเริ่มนับคะแนน 

มติของสภาในการถอดถอนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ ๑๕๙ ให้ประธานจัดให้มีการจับสลากเพื่อ
คัดเลือกสมาชิกจ านวนสิบคน เป็นกรรมการผู้ด าเนินการ
ลงคะแนนและตรวจนับคะแนน 

การนับคะแนนให้ขานคะแนนว่า “ถอดถอน” 
หรือ “ไม่ถอดถอน” พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผย
ให้ผู้อยู่ในที่ประชุมสภาได้เห็นด้วย 

ข้อ ๑๖๐ เมื่อสภามีมติแล้ว ให้ประธานสภาแจ้ง
มติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกถอด
ถอนออกจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  รวมทั้งเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ
โดยทันท ี

ข้อ ๑๖๑  นับแต่ เมื่อประธานสภาได้มีค าสั่ ง 
ตามข้อ ๑๕๐ เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้น การออกเสียงลงมติ 
ถอดถอนตามข้อ ๑๕๘ สมาชิกจักต้องวางตนเป็นกลางและ
เที่ยงธรรม ไม่กล่าวหรือแสดงไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งข้อความ
หรือความเห็นอันจะท าให้การพิจารณาและการวินิจฉัยของ 
ที่ประชุมสภาต้องเสียความยุติธรรมไป เช่น 

 (๑) วิพากษ์ต่อสาธารณะในลักษณะที่ ไม่
เหมาะสมต่อความเป็นกลางในเรื่องที่พิจารณาถอดถอน 

 (๒) ให้ความเห็นต่อสาธารณะ โดยประสงค์จะ 
บ่งบอกให้ทราบได้ว่าตนจะมีมติเช่นใด 

 (๓) ให้ความเห็นในหมู่สมาชิกอันเป็นการแสดง
ผิดจากข้อเท็จจริงแห่งการพิจารณา หรือเป็นการวิพากษ์
โดยไม่เที่ยงธรรม ยังผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) ชักจูงหรือชี้แนะให้สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดมีมติ 
ไปในทางใดในลักษณะที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการเป็น
สมาชิก 



- ๑๖๐ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ส่วนที ่๒ 
การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายอื่น 

 
ข้อ ๑๖๒ การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมาย

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งตามกฎหมายอื่น ให้น าความในส่วนที่ ๓ ของหมวดนี้
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ มติของสภาในการลงมติถอดถอน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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ส่วนที ่๓ 
การให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 

 
ข้อ ๑๖๓ ในส่วนนี้ ค าว่า 
“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิร้องขอให้สภามี

มติให้บุคคลพ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนด 

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งที่สภา
อาจมีมติ ให้พ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
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การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนด 

ข้อ ๑๖๔ การยื่นค าร้องต่อประธานสภาเพื่อให้
สภามีมติให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง จะต้องท าเป็นหนังสือ
ระบุชื่อ อาย ุที่อยู ่หมายเลขประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ 
หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อผู้ร้องโดยระบุวัน 
เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ และต้องระบุชื่อ ต าแหน่ง ของผู้ถูกร้อง 
และการกระท าหรือพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่ง
เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานหรือ
เบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่สภาจะด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาต่อไปได้ 

เมื่อมีค าร้องตามวรรคหนึ่ ง ให้ประธานสภาแจ้ง 
ให้ทีป่ระชุมสภาทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖๕  เมื่อประธานสภาได้รับค าร้องแล้ว  
ให้ประธานสภาด าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาว่า 
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ค าร้องถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อ ๑๖๔ 
นั้นก าหนดหรือไม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ให้ประธานสภาแจ้งให้ 
ที่ประชุมสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา ในกรณีที่เห็นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๖๖ 

หากปรากฏว่าค าร้องไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายและข้อ ๑๖๔ นั้นก าหนดให้ประธานสภาส่ง
ค าร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานสภา  
ในกรณีที่ประธานสภาได้รับค าร้องที่ได้แก้ไข ให้ตรวจสอบ
ค าร้องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในกรณีที่เห็นว่าผู้ร้องได้
แก้ไขถูกต้องครบถ้วนให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๖๖ แต่หากเห็นว่าค าร้องนั้น
มิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานสภาส่งค าร้อง
คืนให้แก่ผู้ร้อง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าค าร้อง การด าเนินการ
ตรวจสอบ การพิจารณาค าร้อง และการแจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีค าร้องไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนด 

ข้อ  ๑๖๖  เมื่อมีกรณีที่ สภาจะต้องพิจารณา 
ให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง ให้สภามีมติส่งค าร้องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ หรือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณาสอบข้อเท็จจริงตามค าร้อง 

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ในการพิจารณา
สอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ร้อง
และผู้ถูกร้องมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาหรือแถลงข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว รวมทั้งสามารถอ้างตนเองและพยานหลักฐาน
อื่นเป็นพยานได้ตามที่คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งเห็นสมควร 
  เมื่อที่ประชุมสภามีมติให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งด าเนินการสอบ
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ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และจัดท ารายงานสอบข้อเท็จจริง 
เอกสาร และความเห็น แล้วเสนอไปยังประธานสภาโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖๗ เมื่อประธานสภาได้รับรายงานการสอบ
ข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจากคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อ ๑๖๖ แล้ว ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับรายงานการสอบ
ข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจากคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ ๑๖๖ และบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็น
เรื่องด่วน 

ให้ประธานสภามีค าสั่งให้แจกส าเนารายงานการสอบ
ข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจากคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อ ๑๖๖ ให้แก่สมาชิก เพื่อศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน  เว้นแต่ เอกสารที่ เป็นหลักฐานมีจ านวนมาก 
ให้สมาชิกตรวจดูได้ที่ห้องเก็บหลักฐาน  ซึ่ งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดไว้ 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการประชุมของสภา
หรือที่เป็นหลักฐานในเรื่องการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง ให้
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ถือเป็นเอกสารที่ไม่เปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมสภามีมติเป็น
อย่างอื่น 

ข้อ ๑๖๘ ในการพิจารณาของสภาเพื่อให้บุคคล
พ้นจากต าแหน่ง ให้พิจารณาโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจ าเป็น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส าคัญ 

ในการพิจารณาลับ  ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภา 
หรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการพิจารณาได้ก็แต่เฉพาะ
สมาชิก ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมสภา
และห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารใด  ๆ 
ยกเว้นการบันทึกของสภา 

ข้อ ๑๖๙ เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณารายงาน
การสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๖๗ แล้ว เห็นว่าประเด็นใดยัง
ไม่สมบูรณ์ เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาลงมติ 
ให้บุ คคลพ้นจากต าแหน่ งได้  ที่ประชุมสภาอาจมีมติ 
ให้คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๖๖ สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

หากที่ประชุมสภามีมติ ให้คณะกรรมาธิการ 
ตาม ข้ อ ๑๖๖  สอบข้ อเท็ จจริ งเพิ่ มเติ มตามวรรคหนึ่ ง  
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ให้คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๖๖ ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง
ให้แล้วเสร็จและจัดท ารายงานการสอบข้อเท็จจริง เอกสาร 
และความเห็นไปยังประธานสภาโดยเร็ว 

หากที่ประชุมสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงาน
การสอบข้อเท็จจริง เอกสารและความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ ๑๖๖ สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา 
ลงมติให้บุคคลพ้นจากต าแหน่งได้ ให้ที่ประชุมสภามีมติ
ก าหนดวันลงมติโดยเร็ว 

ข้อ ๑๗๐ การลงมติให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง  
ให้น าความในข้อ ๑๕๘ และข้อ ๑๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๑ มติของสภาในการให้บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นก าหนด 

ข้อ ๑๗๒ เมื่อสภามีมติแล้ว ให้ประธานสภาแจ้ง
มติ ให้ผู้ ร้อง  ผู้ ถูกร้อง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดย
ทันท ี
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ข้อ ๑๗๓ นับแต่เมื่อประธานสภาได้รับรายงาน
การสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็นจากคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ ๑๖๗ เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการลงมติตามข้อ ๑๗๐ 
ให้น าความในข้อ ๑๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่๔ 
การให้ความเห็นชอบให้บคุคลพ้นจากต าแหน่ง 

 
ข้อ ๑๗๔ เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้

ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงาน
อัยการ หรือตามที่กฎหมายอื่นก าหนด ให้น าความใน 
ข้อ ๑๖๖ ถึงข้อ ๑๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยสภาจะตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นท าหน้าที่หรือไม่ก็ได้ 
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หมวด ๑๑ 
การเสนอและการพิจารณารา่งรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติม 
 
ข้อ ๑๗๕  ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตาม

มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ ต้องแบ่งเป็นมาตราและต้องมี
บันทึกประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลกัการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
(๓) บั นทึ กวิ เคราะห์ สรุ ปสาระส าคั ญของร่ าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้

ก าหนดโดยชัดแจ้ง 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิกมาตราใดของ

รัฐธรรมนูญให้ระบุมาตราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกไว้ในหลักการหรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้ 



- ๑๗๐ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ข้อ ๑๗๖ เมื่อประธานสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติแล้ว  ให้บรรจุ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ ไขเพิ่ ม เติม 
เข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเร็ว 

ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

มติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

เมื่อสภามีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้ประธานสภาแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ 

ข้อ ๑๗๗ ในกรณีที่สภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้ประธานสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังคณะรัฐมนตรี 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบ
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ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นชอบด้วย 
ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๗๙ ต่อไป 

ข้อ ๑๗๘ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สภา 
ไม่เห็นชอบด้วยตามข้อ ๑๗๖ วรรคสอง และร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมที่สภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรี
และคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ ไม่ เห็ นชอบด้ วย 
ตามข้อ ๑๗๗ ให้เป็นอันตกไป 

ข้อ ๑๗๙ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมของสภาแล้ว ให้ประธานสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายต่อไป 
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หมวด ๑๒ 
การตั้งกระทู้ถาม 

ส่วนที ่๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑๘๐ กระทู้ถามม ี๒ ประเภท คือ 
(๑) กระทู้ถามสด 
(๒) กระทู้ถามทั่วไป 
ข้อ ๑๘๑ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ตั้งถาม

และซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
ข้อ ๑๘๒ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเชิงประชด เสียดส ีหรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
(๓) เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
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(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ าหรือเรื่อง
ท านองเดียวกันกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 

(๕) เป็นการให้ผู้ตอบกระทู้ถามออกความเห็น 
(๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
(๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด ๆ  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับ

การงานในหน้าที่ราชการ 
ข้อ ๑๘๓ กระทู้ถามตามข้อ ๑๘๒ (๓) และ (๔) 

นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระส าคัญต่างกัน  หรือ
พฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อต้ังกระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๑๘๔ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้
ถามสดได้ไม่เกินสามกระทู้ และกระทู้ถามทั่วไปไม่เกินสาม
กระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมจ านวนมาก ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถาม
ทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ 
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การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุมสภา ให้จัด
ตามล าดับ คือ กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป 

การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุม 
ครั้งหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง 

ข้อ ๑๘๕ การตอบกระทู้ถาม ให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบ เว้นแต่นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่หรือติดราชการส าคัญ จะมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นได้  โดยแจ้งเป็น
หนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระการพิจารณา
กระทู้ถาม 

ในการตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้  แต่ต้องชี้แจงเหตุผลใน 
ที่ประชุมสภา หรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
และให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด 

ข้อ ๑๘๖ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย 
วนเวียน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
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การตอบกระทู้ ถามของนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตร ีให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถาม
เมื่อใดก็ได้ และเมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด  
ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามขอเลื่อนการถามกระทู้ถาม ไม่ถามหรือไม่
อยู่ในที่ประชุมสภาให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 

ข้อ ๑๘๘ กระทู้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู้ตั้ง
กระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 

ข้อ ๑๘๙  กระทู้ถามใดที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรียังไม่ได้ตอบให้เป็นอันตกไป เมื่อคณะรัฐมนตรี 
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
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ส่วนที ่๒ 
กระทู้ถามสด 

 
ข้อ ๑๙๐ การตั้งกระทู้ถามสด สมาชิกแต่ละคน 

มีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้  โดยให้ท าเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบ
กระทู้ถามก่อนเริ่มประชุมตามเวลาที่ประธานสภาก าหนด 
โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ว่าจะถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด และต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ ในความสนใจของ
ประชาชน 

 (๒) เป็ นเรื่ องที่ กระทบถึ งผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติและประชาชน 

 (๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน 
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ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่า
กระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดหรือไม่ 

ข้อ ๑๙๑ ในสัปดาห์ใดมีกระทู้ถามสดที่ประธานสภา
วินิจฉัยแล้วเกินจ านวนสามกระทู้ ให้ประธานสภาจับสลาก 
ให้เหลือเพียงสามกระทู้ ในจ านวนสามกระทู้นี้หากปรากฏ
ว่ามีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน ให้กระทู้ถามที่ถูก
จับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 

เรื่องใดที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าลักษณะ
กระทู้ถามสดตามข้อ ๑๙๐ หรือไม่อนุญาตให้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุม หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุ
อื่นใดที่มิใช่การขอเลื่อนการตอบของรัฐมนตรีให้เป็นอัน 
ตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสดอยู่ก็
ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 

ข้อ ๑๙๒ กระทู้ถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัย 
ตามข้อ ๑๙๐ หรือได้ด าเนินการตามข้อ ๑๙๑ แล้ว ให้บรรจุ
เข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดและแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทราบ 
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ข้อ ๑๙๓ กระทู้ถามสดแต่ละกระทู้ให้ถามด้วย
วาจาได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง 

ข้อ  ๑๙๔  ในระหว่างการถามกระทู้ ถามสด  
หากประธานวินิจฉัยว่าค าถามข้อใดเข้าลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๑๘๒ ให้ประธานมีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงค าถาม 

 

ส่วนที ่๓ 
กระทู้ถามทั่วไป 

 
ข้อ ๑๙๕ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้า

เป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา โดยมีข้อความเป็นค าถาม 
ในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย 

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป ต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้องแม้ไม่ได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมี 
ค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
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ข้อ ๑๙๖ ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใด 
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๘๒ หรือมีลักษณะตาม 
ข้อ ๑๘๓ และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
ภายในเจ็ดวัน 

กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม 
ให้จัดส่งไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๙๗ ให้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี 
ตามข้อ ๑๙๖ วรรคสอง 

การตั้งกระทู้ถามทั่วไปตามข้อ ๑๙๕ ในการประชุม 
ให้บรรจุกระทู้ถามล าดับแรกของสมาชิกเข้าระเบียบวาระ
การประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 

ข้อ ๑๙๘ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ทั่วไปคนเดียวกันถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้
ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่ 

ข้อ ๑๙๙ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ได้ตอบในที่ประชุมสภาแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้
อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่
หมดประเด็นและประธานอนุญาต 
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หมวด ๑๓ 
การเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจาก

คณะรัฐมนตร ี
 
ข้อ ๒๐๐ การขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง

จากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
ให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาโดยระบุให้ชัดเจน
ว่าจะให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาส าคัญ
ในเรื่องใด 

ให้ประธานสภาแจ้งการขอเปิดอภิปรายเพื่อ
ซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไปยัง
นายกรัฐมนตรีและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
เป็นเรื่องด่วน 
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ข้อ ๒๐๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริง 
ใน เรื่ องที่ ขอเปิ ดอภิ ปรายเพื่ อซั กถามข้ อเท็ จจริ งจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได้ 

ข้อ ๒๐๒ รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปราย 
ตอบข้อซักถาม 

รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปราย 
ใน เรื่ องที่ ขอเปิ ดอภิ ปรายเพื่ อซั กถามข้ อเท็ จจริ งจาก
คณะรัฐมนตรีทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละ
หลายคนก็ได้ 

ข้อ ๒๐๓ ในการอภิปรายนั้นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความในหมวด ๓ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๑๔ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

 
ข้อ ๒๐๔  เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิด

อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาตามมาตรา ๑๗ ของรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็น
เรื่องด่วน 

ข้อ ๒๐๕ ในการเปิดอภิปรายให้น าความในหมวด ๓ 
ส่วนที่ ๓ การอภิปรายมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๑๕ 
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 
 
ข้อ ๒๐๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญา

ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้สภาพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมเป็นเรื่องด่วน 

ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
หนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ข้อ  ๒๐๗  เพื่ อประโยชน์แก่การพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามข้อ  ๒๐๖ สภาอาจตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
และให้น าความในหมวด ๕ กรรมาธิการ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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หมวด ๑๖ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
ข้อ ๒๐๘ สถานที่ประชุมสภาย่อมเป็นที่เคารพ

และเป็นเขตหวงห้าม ผู้เข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย 
มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่ประธานสภาก าหนด
บุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่สภา เมื่อหมดภารกิจ
ต้องออกนอกสถานที่ประชุมสภา 

ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวน
และห้ามสูบบุหรี่ในที่ประชุมสภา 

การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ
สมาชิก หรือสากลนิยม หรือชุดพระราชทาน หรือตามที่
ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๒๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานมีอ านาจ
เตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด ห้ามพูดในเรื่องที่ก าลัง
ปรึกษากันอยู่ ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมสภา หรือสั่งให้
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ออกไปจากที่ประชุมสภาครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลา
ก็ได ้

ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมสภา 
หากผู้นั้นขัดขืน ประธานมีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา
ให้น าตัวออกจากสถานที่ประชุมสภาหรือออกไปให้พ้น
บริเวณที่ประชุมสภา 

ค าสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ และ
ความในข้อนี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการไม่แสดงตนเพื่อลงมติ 
ในที่ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ 

ข้อ ๒๑๐ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ประชุมสภา
หรือบริเวณสภาหรือเข้าฟังการประชุมของสภาตลอดจน
มารยาทของบุคคลเช่นว่านั้นและการโฆษณาข้อความเกี่ยว
ด้วยการประชุมปรึกษาของสภาให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนดไว้ 

 



- ๑๘๖ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

หมวด ๑๗ 
บทสุดทา้ย 

 
ข้อ ๒๑๑ ถ้าประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอ

ญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใด
ข้อหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี 
หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกในที่ประชุมสภา ก็ให้งดใช้
ข้อบังคับนั้นได้ 

ข้อ ๒๑๒ ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้ 
ให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมสภาได้
ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้ งหมดของสภาเป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่า 
ค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 
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การขอให้ที่ประชุมสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  
อาจกระท าได้โดยประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติ
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 

ข้อ ๒๑๓ ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตาม
มาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิกเป็นผู้ เสนอต้องมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสามสิบคน และเมื่อที่ประชุมสภาได้ 
ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุมเป็นประการใดแล้ว ก็ให้
ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๒๑๔ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอ
เป็นญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้ท าเป็นร่างข้อบังคับ
โดยแบ่งเป็นข้อ และต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบด้วย 

การพิจารณาญัตติในข้อนี้ ให้น าความในหมวด ๗ 
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๑๕ ในกรณีที่ประธานสภาได้ด าเนินการ 
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแล้วให้ประธาน
แจ้งต่อที่ประชุมสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ข้อ ๒๑๖ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ประสงค์จะให้มี
การโฆษณาค าชี้แจง ให้บุคคลนั้นยื่นค าร้องขอต่อประธานสภา
ตามแบบที่ก าหนด 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความเป็นข้อเท็จจริง
โดยไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่ง
ต่อบุคคลอื่น 

เมื่อประธานสภาได้รับค าร้องขอดังกล่าว ให้ส่ง 
ค าร้องขอนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นการด่วนเพื่อที่คณะกรรมาธิการจะได้
พิจารณาค าร้องขอดังกล่าวต่อไป และให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธานสภาให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ เพื่อประธานสภา
จะได้ด าเนินการต่อไป 
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ให้เลขาธิการด าเนินการโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าว
ด้วยวิธีปิดประกาศไว้ ณ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มีก าหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานสภาเห็นควร
จัดให้มีการโฆษณา ค าชี้แจง และให้ส่งสมาชิกเพื่อทราบด้วย 

ข้อ  ๒๑๗  ให้ ส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา 
จัดสภาพแวดล้อม  ทั้ งทางสถาปั ตยกรรม สารสนเทศ  
การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก รวมทั้ง 

 (๑) จัดท า จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อ 
การพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น 
ที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการและผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

 (๒) จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมถึงผู้ช่วยส าหรับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการ หรือผู้สูงอายุ 
ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ เพื่อให้สมาชิกสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๒๑๘ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด

ที่ได้กระท าเสร็จแล้วก่อนใช้ข้อบังคับนี้  ส่วนการใดที่ยัง
กระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อน
วันใช้ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๑๙ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้
บังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มี
การตราและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการแล้ว 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้สภาตั้ง
คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท าหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมไปพลางก่อน 

ข้อ ๒๒๐ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่
ออกตามข้อบังคับการประชุม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออก
ตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๒๑ ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาปฏิบัติ
หน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

 
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

                  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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หน้าว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ระเบียบสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุม 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ระเบยีบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุม 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 

 
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก รไท ย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๙ (๕) บัญญัติให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง 
เมื่อไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม  
ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๘๒ ก าหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไม่แสดงตน
เพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนครั้ง
ที่ มีการแสดงตนเพื่ อลงมติทั้ งหมดในรอบระยะเวลา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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เก้าสิบวัน  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติสิ้นสุดลง  ดังนั้น  เพื่ อให้การลงชื่อมาประชุม 
และการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย จึงสมควรให้มีระเบียบสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ ๘๒  
แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 
 



- ๑๙๕ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
“สภา” หมายความว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อ ๔ การลงชื่อมาประชุมสภาให้สมาชิกปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ก่อนเข้าประชุมสภาทุกครั้งให้สมาชิก 
ผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องประชุมสภา และ 

 (๒) ใช้บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของตน
บันทึกลงในเครื่องอ่านบัตรเพื่อแสดงตนมาประชุมสภา 

 ในกรณี ที่ เครื่องอ่ านบัตรตาม  (๒ ) ขัดข้อง  
ให้สมาชิกปฏิบัติเฉพาะตาม (๑) 



- ๑๙๖ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ข้อ ๕ สมาชิกที่มาประชุมสภาแต่มิได้ปฏิบัติ 
ตามข้อ ๔  (๑ ) ในวันที่มาประชุมสภานั้นหากประสงค์ 
จะลงชื่ อ ม าป ระชุ มสภ า  ให้ ท า เป็ นหนั งสื อแจ้ งต่ อ
ประธานสภาเพื่อขออนุญาตลงชื่อมาประชุมสภาภายหลังได้ 
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภา ทั้งนี้ ต้องมี
สมาชิกจ านวนสองคนรับรองว่าสมาชิกผู้นั้นมาประชุมสภา 

ข้อ ๖ สมาชิกผู้ใดมีความจ าเป็นไม่อาจมาประชุมสภา 
หรือมาประชุมสภาแต่ไม่อาจอยู่แสดงตนเพื่อลงมติได้  
ให้แจ้งลาการประชุมโดยท าเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมสภา 
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดยื่นต่อประธานสภาเพื่อขออนุญาต
ลาการประชุมสภาเป็นการล่วงหน้า 

สมาชิกผู้ใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุม
สภาล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งลาการประชุมสภา 
โดยท าเป็นหนั งสือหรือใบลาการประชุมสภายื่นต่อ
ประธานสภาเพื่อขออนุญาตภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
นับแต่วันประชุมสภา 



- ๑๙๗ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

วันที่มีการประชุมสภาดังกล่าวให้หมายถึงก าหนด
วันประชุมสภาตามที่สภามีมติก าหนดไว้และวันเรียกประชุมสภา
เป็นพิเศษตามที่ประธานสภาจะได้ก าหนดเมื่อเห็นสมควร 

ข้อ ๗ ๒  การลาประชุมสภาของสมาชิก ประธานสภา
จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้แจ้งเป็น
หนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานก าหนดต่อประธานสภา
ก่อนหรือในวันลา เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ 

 การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไป  
ต้ องมี ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งเป็ นผู้ ที่ ได้ ขึ้ นทะเบี ยนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย 

 

                                                 
๒ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อ 

มาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  



- ๑๙๘ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 (๒) การลากิจให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลา
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดพร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 
ต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อน
ถึงวันประชุม และจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

 (๓) การลาไปราชการของสภาให้แจ้งเป็น
หนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานก าหนดต่อประธานสภา
เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 
เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่
ประธานสภาได้รับหนังสือหรือใบลาการประชุมสภาของสมาชิก 

 การลาของประธานสภาให้แจ้งให้เลขาธิการทราบ  
และให้น าหลักเกณฑ์การลาของสมาชิก มาใช้บั งคับ 
โดยอนุโลม 

 
 



- ๑๙๙ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ข้อ ๘๓  (ยกเลิก) 
ข้อ ๙ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดไม่แสดงตนเพื่อลงมติ 

เนื่องจากได้ลาการประชุมสภาโดยได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภา มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ
และมิให้นับจ านวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้ลาการประชุมสภา 
รวมเป็นจ านวนครั้งที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติ 

ข้อ ๑๐๔ สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุม โดยมิได้แจ้ง  
ลาการประชุมสภาต่อประธานสภาหรือแจ้งลาการประชุมสภา
แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา ให้ถือว่าขาดประชุมสภา 
และให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยทันที 

 

                                                 
๓ ข้อ ๘ ยกเลิกโดยระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุม

และการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อ 

มาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๒๐๐ -  
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ข้อ  ๑๑  ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗๕ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น 
การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อ
มาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 
บางต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



ชื่อหนังสือ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)    
  พุทธศักราช ๒๕๕๗   
              ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าด้วยการลงชื่อ 
  มาประชุมและการลาประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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