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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ
สามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอ
และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ  
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม 
การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืน
เพ่ือด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานของรัฐสภาทุกฝ่ายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว 
จึงสมควรด าเนินการจัดท าหนังสือ “รวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรม” ขึ้น โดยเป็นการรวบรวมข้อบังคับการประชุมสภา ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกและกรรมาธิการ รวมทั้งระเบียบที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ “วุฒิสภา” “สภาผู้แทนราษฎร” และ “รัฐสภา” นอกจากนี้ ยังได้จัดท า
ค าค้นเรื่องเป็นรายข้อ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถค้นหาหลักการ
และรายละเอียดในเรื่องท่ีมีความต้องการจะทราบได้โดยเร็วยิ่งขึ้นด้วย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “รวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรม” ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนผู้ที่สนใจโดยทั่วไปตามสมควรตามเจตนารมณ์ของการจัดพิมพ์ 
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ข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา เพ่ือให้การด าเนิน
กิจการของวุฒิสภาและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชน โดยธ ารงรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป* 
 

  ข้อ ๓   ให้ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ข้อ ๔  ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด ๑ 
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 

 
  ข้อ ๕  ในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครั้งแรก  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นประธาน
ชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาและ 
รองประธานวุฒิสภา และเพ่ือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่จ าเป็นจะต้องประชุมปรึกษา 
ในการประชุมครั้งนั้นด้วย 
  ในการด าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุด 
ในล าดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม 
                                                           

  *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒.  

วันใชบ้ังคบั 

ยกเลิกข้อบังคบัเดิม 

ผู้รักษาการ 

ประธานชัว่คราว 
ของทีป่ระชุม 



 
 
 

 ๒  

 
 

  ข้อ ๖  ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
  ก่อนที่จะด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม
วรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ 
ที่ประชุมวุฒิสภาก าหนด 
  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
  ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเป็นการลับ
โดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษ ใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 
แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสมาชิกมาลงคะแนนเป็นรายคน  
โดยน าซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพ่ือการนั้น ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานของ 
ที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
  กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันให้เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
  กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุด 
มีคะแนนไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคน และผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับ 
ที่สองหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ 
  (๒)  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้คะแนน
สูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ 
  (๓)  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับ
ที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้น าชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดล าดับแรกและล าดับที่สองทุกคนมา
ให้สมาชิกลงคะแนน 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธี
จับสลาก 
  ให้ประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมวุฒิสภา และ
สั่งให้เจ้าหน้าทีท่ าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 
 

  ข้อ ๗   ในการเลือกรองประธานวุฒิสภา ให้น าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่วุฒิสภามีมติให้มีรองประธานวุฒิสภาสองคน ให้เลือกรองประธาน
วุฒิสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง 

การเลือก 
ประธานวุฒิสภา 

การแสดงวิสัยทัศน์ 

การเลือกรองประธาน
วุฒิสภา 



 
 
 

 ๓  

 
 

  ข้อ ๘ ในการเลือกประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง ให้น าความในข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ในกรณีที่ต้องเลือกแทน
ต าแหน่งที่ว่างพร้อมกันทุกต าแหน่ง ให้น าความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย 
 

  ข้อ ๙ เมื่อได้ เลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแล้ว  
ให้เลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความขึ้นกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 
  เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแล้ว 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาส่งส าเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 
เพ่ือทราบด้วย 

 

หมวด ๒ 
หน้าที่และอ านาจของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  

และเลขาธิการวุฒิสภา 
   
  ข้อ ๑๐  ประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ควบคุมและด าเนินกิจการของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  (๒)  เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
  (๓)  ประกาศก าหนดสถานที่ประชุมวุฒิสภาและบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา 
รวมทั้งสถานที่ประชุมวุฒิสภาและบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาชั่วคราว 
  (๔)  รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมวุฒิสภาตลอดถึงบริเวณที่ประชุม
วุฒิสภา 
  (๕)  เป็นผู้แทนวุฒิสภาในกิจการภายนอก 
  (๖)  แต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ของวุฒิสภา 
  (๗)  หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับนี ้
 

  ข้อ ๑๑  รองประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานวุฒิสภาในกิจการ
อันเป็นหน้าที่และอ านาจของประธานวุฒิสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานวุฒิสภา
มอบหมาย 

การแต่งตั้งประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภา 

หน้าที่และอ านาจของ
ประธานวุฒิสภา 

การเลือกประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภา
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

หน้าที่และอ านาจของ
รองประธานวุฒิสภา 



 
 
 

 ๔  

 
 

หน้าที่และอ านาจของ
เลขาธิการวุฒิสภา 

การประชุมวุฒิสภา 

  ในกรณีที่ไม่มีประธานวุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา 
ถ้าทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไม่มีหรือไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา 
 

  ข้อ ๑๒   เลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  นัดประชุมวุฒิสภาและนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก 
  (๒)  เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ 
  (๓)  ช่วยประธานของที่ประชุมในการประชุม 
  (๔)  ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เป็นการเปิดเผยและ 
การประชุมลับให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
  (๕)  ควบคุมการท ารายงานการประชุมทั้งปวง 
  (๖)  ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
  (๗)  รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา 
  (๘)  ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
  (๙)  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๑๐) หน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
หรือตามท่ีประธานวุฒิสภามอบหมาย 

 

หมวด ๓ 
   การประชุมวุฒิสภา 

 
ส่วนที่ ๑ 

วิธีการประชุม 
 
  ข้อ ๑๓   การประชุมวุฒิสภาย่อมเป็นการเปิดเผย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 



 
 
 

 ๕  

 
 

การประชุมวุฒิสภา 
ครั้งแรก 

การเรียกประชุมวุฒิสภา
เป็นพิเศษ 

การนัดประชุม 

  ในการประชุมวุฒิสภาเฉพาะที่เป็นการเปิดเผย ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง
การประชุมได้ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนดไว้ และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้
มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และจัดให้มี 
การถ่ายทอดการประชุมทางเครื่องขยายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์วงจรปิดภายใน
บริเวณของรัฐสภา รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน และล่ามภาษามือ หากมี
เหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ อาจจัดให้มีค าบรรยายแทนเสียงด้วยก็ได้ 
  ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟัง
การประชุมได้ก็แต่เฉพาะสมาชิก รัฐมนตรี และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของ 
ที่ประชุม และห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ 
ยกเว้นการบันทึกของวุฒิสภา และห้ามกระท าการใด ๆ ที่ท าให้การประชุมลับออกไป 
สู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
 

  ข้อ ๑๔   ให้มีการประชุมวุฒิสภาครั้งแรกภายในสิบวันนับแต่วันเปิดสมัย
ประชุมสามัญหรือวิสามัญของรัฐสภา เว้นแต่ประธานวุฒิสภาเห็นว่าไม่มีวาระที่จะ
พิจารณา ในกรณีเช่นนั้นให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
  การประชุมครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา
อาจสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุม แต่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
  ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา 
ให้เรียกประชุมเป็นพิเศษ ก็ให้เรียกประชุมได้ 
 

  ข้อ ๑๕  การนัดประชุมให้ท าเป็นหนังสือ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เห็นสมควร จะส่งหนังสือนัดประชุม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนเพิ่มเติมด้วย ก็ได้ 
  การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ประธานวุฒิสภาจะนัด
เร็วกว่านั้นก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนหรือเป็นกรณีที่ได้แจ้งนัดประชุมในที่ประชุม
วุฒิสภาแล้ว 
  ความในวรรคหนึ่งให้น าไปใช้บังคับกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ 
การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
ประธานวุฒิสภาก าหนด 



 
 
 

 ๖  

 
 

การส่งระเบียบวาระ 
การประชุม 

การเข้าประชุม 

การส่งหนังสือนัดประชุม
หรือระเบียบวาระ 
การประชุมเป็นเอกสาร 

การปรึกษาหารือปัญหา
ก่อนเข้าสู่ระเบียบ 
วาระการประชุม 

การจัดระเบียบ 
วาระการประชุม 

องค์ประชุม 

  ข้อ ๑๖  ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๑ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง  
แต่ประธานวุฒิสภาจะให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีก 
ในเวลาใดก็ได้ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควร 
 

  ข้อ ๑๗   การส่งหนังสือนัดประชุมตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือการส่งระเบียบ
วาระการประชุมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๖ ถ้าประธานวุฒิสภาเห็นสมควร 
หรือเมื่อมีสมาชิกผู้ใดร้องขอให้ส่งเป็นเอกสารด้วย ก็ให้ด าเนินการส่งให้ตามนั้นด้วย 
 

  ข้อ ๑๘   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานของที่ประชุมอาจ
อนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือ 
ปัญหาอ่ืนใดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภาก าหนด และหากเห็นสมควร 
ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
เป็นหนังสือภายในสามสิบวัน และแจ้งให้สมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและอาจแจ้งให้
สมาชิกอ่ืนทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนด้วยก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๙   การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  (๒)  รับรองรายงานการประชุม 
  (๓)  กระทู้ถาม 
  (๔)  เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (๕)  เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  (๖)  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  (๗)  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใด 
ของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
 

  ข้อ ๒๐  ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไว้ก่อนเข้าประชุมทุกคราว 
และเม่ือมีสัญญาณให้เข้าประชุม ให้สมาชิกเข้านั่งในที่ท่ีจัดไว้ 
  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม ถ้ามี



 
 
 

 ๗  

 
 

กรณีไม่ครบองค์ประชุม 

รัฐมนตรีขอแถลงหรือ
ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

ประธานเฉพาะคราว 

ล าดับการพิจารณา 

การกล่าวถ้อยค า 
ในที่ประชุม 

สมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมพิจารณาได้ 
  เมื่อประธานของที่ประชุมขึ้นบัลลังก์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภายืนขึ้น
จนกว่าประธานของที่ประชุมจะได้นั่งลง 
  ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส ให้ผู้อยู่ใน 
ที่ประชุมวุฒิสภายืนฟังด้วยอาการส ารวมตลอดเวลาที่อ่าน 
 

  ข้อ ๒๑   เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว จ านวนสมาชิก 
ยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานของที่ประชุมอาจสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 
 

  ข้อ ๒๒   เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมหรือพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบ
นาทีแล้ว ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้เลขาธิการวุฒิสภา 
ขออนุมัติที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภา 
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาด าเนินการเลือกประธาน
เฉพาะคราวส าหรับการประชุมครั้งนั้น โดยให้น าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ส่วนการลงคะแนนเลือกประธานเฉพาะคราว ให้กระท าเป็นการเปิดเผยตามข้อ ๖๘ 
 

  ข้อ ๒๓   ในการประชุมวุฒิสภา ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่อง
ที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระ 
การประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 

  ข้อ ๒๔   ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมวุฒิสภา ให้ยกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็น 
ค ากล่าวกับประธานของที่ประชุม 
 

  ข้อ ๒๕   ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
ให้ประธานของที่ประชุมพิจารณาอนุญาต 
  สมาชิกอาจซักถามเพ่ือความกระจ่างแจ้งในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น  
หรืออาจตั้งข้อสังเกตก็ได้ 
 



 
 
 

 ๘  

 
 

การแถลงหรือชี้แจง
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
วุฒิสภา 

การตรวจรายงาน 
การประชุม 

อ านาจของประธาน 
ในที่ประชุม 

รายงานการประชุม 

การขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม 
โดยสมาชิก 

  ข้อ ๒๖  ในกรณีท่ีวุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนต่อวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้า 
ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องที่เสนอใหม่ เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ให้ผู้แทนขององค์กรนั้นมีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ เมื่อประธาน
ของที่ประชุมอนุญาต 
  ในการแถลงหรือชี้แจง ให้น าความในข้อ ๒๕ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และ
ข้อ ๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๒๗   ประธานของที่ประชุมมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมวุฒิสภาในปัญหา
ใด ๆ ก าหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุม สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือ
เลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 
  ถ้าประธานวุฒิสภาลงจากบัลลังก์โดยมิได้มอบหมายให้รองประธานวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เลิกการประชุม 
 

  ข้อ ๒๘   รายงานการประชุมวุฒิสภา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการวุฒิสภาตรวจแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ให้ท าส าเนาวางไว้สามฉบับ  
ณ ที่ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามวัน เพ่ือให้
สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งอาจเสนอให้สมาชิกตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนด้วยก็ได้ 
  รายงานการประชุมวุฒิสภาทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  
ที่ลาประชุม และที่ขาดประชุม บันทึกผลการแสดงตน และบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งปรากฏรายชื่อสมาชิก  
  สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมวุฒิสภาดังกล่าวให้ตรง
ตามที่เป็นจริง โดยยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา ถ้าคณะกรรมาธิการดังกล่าวไม่ยอมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตามที่ขอ สมาชิกผู้นั้น 
มีสิทธิที่จะยืนยันค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขอให้วุฒิสภาวินิจฉัย 
 

  ข้อ ๒๙   ในการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด ถ้ามีผู้ใดกล่าวถ้อยค า
หรือข้อความใด ๆ และได้มีการถอนหรือถูกสั่งให้ถอนถ้อยค าหรือข้อความนั้นแล้ว 
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาว่าสมควรจะตัดถ้อยค าหรือ



 
 
 

 ๙  

 
 

การแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม 
โดยคณะกรรมาธิการ
หรือสมาชิก 

การจัดพิมพ์รายงาน 
การประชุม 

การรับรองรายงาน 
การประชุม 

การห้ามโฆษณา 
ข้อความ 

การจดรายงาน 
การประชุมลับ 

ข้อความดังกล่าวออกหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรให้ตัดออก ให้บันทึกว่า “มีการถอนค าพูด” 
หรือ “ถูกสั่งให้ถอนค าพูด” แล้วแต่กรณี ไว้ในรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น  
ส่วนถ้อยค าหรือข้อความที่ตัดออกให้บันทึกไว้ในบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาด้วย 
 

  ข้อ ๓๐  รายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๘ 
วรรคหนึ่ง แล้ว ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมเอง หรือโดยสมาชิกขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมก็ตาม ในคราวที่วุฒิสภา
พิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น คณะกรรมาธิการดังกล่าวจะต้องแถลงต่อที่ประชุม
วุฒิสภาถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นด้วย 
 

  ข้อ ๓๑   เมื่อวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใดแล้ว  
ให้ประธานวุฒิสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว แต่ประธานวุฒิสภายังมิได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน หรือรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของวุฒิสภา
สิ้นสุดลง หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ให้เลขาธิการวุฒิสภาบันทึกเหตุนั้นไว้ 
และเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 
 

  ข้อ ๓๒   วุฒิสภาอาจมีมติมิให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด 
หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึกพฤติการณ์ไว้ 
 

  ข้อ ๓๓   วุฒิสภาอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัย 

หรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินที่มีการกล่าวหรือปรากฏในการประชุมได้ 
  
 ข้อ ๓๔   ให้ เลขาธิการวุฒิ สภา เป็นผู้ พิมพ์และผู้ โฆษณารายงาน 
การประชุมวุฒิสภาตามข้อ ๓๑ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป โดยอาจมี
การเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนด้วยก็ได้ เว้นแต่ 
จะเป็นรายงานการประชุมลับ และข้อความที่ห้ามโฆษณาตามข้อ ๓๓ 
 
 
 



 
 
 

 ๑๐  

 
 

การเสนอญัตติ 

ญัตติที่ไม่ต้องเสนอ
ล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 

ญัตติที่ไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง 

ญัตติขอมติให้รัฐมนตรี 
เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา 

ญัตติขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา 

ญัตติขอให้
คณะกรรมาธิการ 
กระท ากิจการใด ๆ  

ส่วนที่ ๒ 
การเสนอญัตติ 

 
   ข้อ ๓๕   ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา 
และในกรณีที่เป็นญัตติที่สมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  
ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  
 ข้อ ๓๖   ญัตติตามมาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ หรือญัตติ
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 

  ข้อ ๓๗   ญัตติขอให้วุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใด
ในที่ประชุมวุฒิสภา ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
  
 ข้อ ๓๘   ญัตติขอให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่ง
หรือญัตติขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
  ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ แล้วแต่กรณีนั้น จะต้องระบุหน้าที่และอ านาจ การด าเนินการ
หรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกัน และจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะต่าง ๆ 
 

  ข้อ ๓๙  ญัตติขอให้วุฒิสภามีมติให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ ต้องมี
สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  
 ข้อ ๔๐  ญัตติต่อไปน้ีไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 
  (๑) ขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วน 
  (๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
  (๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๓๒ หรือข้อ ๓๓ 



 
 
 

 ๑๑  

 
 

ข้อยกเว้นในการ 
เสนอญัตติซ้อน 

กรณีญัตติเดิมตกไป 

ญัตติที่ห้ามเสนอ 
พร้อมการอภิปราย 
ของผู้เสนอ 

ข้อห้ามในการ 
เสนอญัตติขอให้ 
ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 

  (๔)  ญัตติตามข้อ ๔๑ ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๘ ข้อ ๖๙ ข้อ ๗๔ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๓๐ 
หรือข้อ ๑๘๖ 
  (๕)  ญัตติที่ประธานของที่ประชุมอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
 

  ข้อ ๔๑  เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาก าลังปรึกษาญัตติใดอยู่ ห้ามมิให้เสนอญัตติอ่ืน
นอกจากญัตติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติ 
  (๒)  ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ท านองเดียวกัน 
หรือเก่ียวเนื่องกันเพ่ือพิจารณาพร้อมกัน 
  (๓)  ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา หรือขอให้บุคคลใด 
ส่งเอกสาร หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
  (๔)  ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมต ิ
  (๕)  ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
  (๖)  ขอให้ปิดอภิปราย 
  (๗)  ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 
  ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบตามที่
เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอ่ืนในข้อนี้อีก 
 

  ข้อ ๔๒   ญัตติตามข้อ ๔๑ (๖) และ (๗) ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับ
การอภิปรายของตน 
 

  ข้อ ๔๓  ญัตติตามข้อ ๔๑ (๗) ห้ามมิให้เสนอ 
  (๑)  ในการพิจารณาญัตติท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
  (๒)  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  (๓)  ในการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น 
  (๔)  ในการพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 
 

  ข้อ ๔๔  ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใด หากที่ประชุมวุฒิสภาก าลังปรึกษา
หรือพิจารณาญัตติเรื่องใดอยู่แล้วลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น ให้ญัตติเดิมเป็นอันตกไป 



 
 
 

 ๑๒  

 
 

การรับรองญัตติ 
ที่ต้องเสนอล่วงหน้า 
เป็นหนังสือ 

ผลของญัตติที่ตกไป 

การรับรองญัตติ 
ที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือ 

การถอนและแก้ไข
เพิ่มเติมค าแปรญัตติ 

การถอนชื่อจากการเป็น
ผู้ร่วมเสนอญัตติหรือ 
ผู้รับรองญัตติ 

การแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือถอนญัตติ 

กรณีที่ญัตต ิ
เป็นอันตกไป 

กรณีที่ค าแปรญัตติ 
เป็นอันตกไป 

การมอบหมาย 
ให้ชี้แจงแทน 

  ข้อ ๔๕   ญัตติที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ผู้เสนอและผู้รับรองต้อง 
ลงลายมือชื่อท้ายญัตติที่เสนอ 
 

  ข้อ ๔๖   ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองแสดงการรับรอง
โดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 

  ข้อ ๔๗   การแก้ไขเพ่ิมเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมและได้ส่งให้สมาชิกแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อที่ประชุมวุฒิสภา
มีมติเห็นชอบ 
 

  ข้อ ๔๘   การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ค าแปรญัตติจะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติตามข้อ ๑๒๕ 
 

  ข้อ ๔๙   การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใดหรือจากการเป็น 
ผู้รับรอง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา และจะกระท าได้เฉพาะก่อนที่
ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม 
  ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุญัตติตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ 
 

  ข้อ ๕๐  ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติ
ไม่ชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภา หรือผู้เสนอญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทน
ในฐานะผู้รับมอบหมายญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
  ค าแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ถ้าผู้แปรญัตติ 
ไม่ชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภา หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทน
ในฐานะผู้รับมอบหมาย ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 
  การมอบหมายให้ชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นต้อง
มอบแก่สมาชิก และท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานของที่ประชุมก่อนวาระพิจารณา
ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้น 
 

  ข้อ ๕๑  ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามมิให้น าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้น
เสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ประธานวุฒิสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่า
พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 



 
 
 

 ๑๓  

 
 

ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน 

การให้ยุติการอภิปราย 

ล าดับในการอภิปราย 

กรณีมีผู้ขออภิปราย
หลายคน 

ประเด็นและข้อห้าม 
ในการอภิปราย 

ผู้มีฐานะเสมือน 
ผู้เสนอญัตติ 

ส่วนที่ ๓ 
การอภิปราย 

 
  ข้อ ๕๒   ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติมีหลายคน 
ให้ประธานของที่ประชุมอนุญาตให้ใช้สิทธิอภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 
  กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการ 
ซึ่งได้สงวนความเห็น ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติ หรือสมาชิกผู้รับมอบหมาย 
จากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในขั้นคณะกรรมาธิการ ให้มีฐานะเสมือนเป็น 
ผู้เสนอญัตติด้วย 
 

  ข้อ ๕๓   เมื่อผู้อภิปรายก่อนตามข้อ ๕๒ ได้อภิปรายแล้ว การอภิปราย 
ในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน 
เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปรายซ้อนได้ 
  การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับ และ
มิให้นับเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด 
 

  ข้อ ๕๔   ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานของที่ประชุมจะให้คนใด
อภิปรายก็ได้ แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติ ผู้รับรองญัตติหรือผู้รับรอง 
ค าแปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 
 

  ข้อ ๕๕   การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษา
กันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้ อ่ืน หรือใช้ภาษาต่างประเทศ 
โดยไม่จ าเป็น และห้ามมิให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่าน หรือน าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดง 
ในที่ประชุมวุฒิสภา เว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะอนุญาต แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ
สมาชิกท่ีจะเขียนค าอภิปรายของตนและอ่านค าอภิปรายนั้นในที่ประชุมวุฒิสภา 
  ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสี
บุคคลใด และห้ามมิให้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกหรือ
บุคคลใด โดยไม่จ าเป็น 
 

 ข้อ ๕๖   ถ้าประธานของที่ประชุมเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว 
ประธานของที่ประชุมจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้ แม้จะมิได้ฝ่าฝืนข้อ ๕๕ ก็ตาม 



 
 
 

 ๑๔  

 
 

วิธีการประท้วงกรณี 
ฝ่าฝืนข้อบังคับ 

การอนุญาตให้บุคคลใด ๆ  
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

การปิดอภิปราย 

การถอนค าพูด 

กรณีที่การอภิปราย 
เป็นอันยุติ 

การอภิปรายสรุป 

การให้สัญญาณของ
ประธานในที่ประชุม 

วิธีการประท้วงกรณี 
ถูกพาดพิง 

  ข้อ ๕๗   สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับและประสงค์จะประท้วง 
ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ประธานของที่ประชุมจะต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  
แล้วให้ประธานของที่ประชุมวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่  
ค าวินิจฉัยของประธานของที่ประชุมดังกล่าว ให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่อง
ส่วนตัวหรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น และเมื่อประธานของที่ประชุมวินิจฉัย
ว่าการอภิปรายนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ ประธานของที่ประชุมอาจสั่งให้ผู้อภิปราย
ถอนค าพูด และผู้อภิปรายต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 
 

  ข้อ ๕๘   ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได้เอง หรือเมื่อมีผู้ประท้วง 
หรือตามค าสั่งของประธานของที่ประชุมตามข้อ ๕๗ 
 

  ข้อ ๕๙   การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
  (๑)  ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
  (๒)  ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ปิดอภิปราย 
  (๓)  ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 
 

 ข้อ ๖๐  ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกัน
พอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
 

 ข้อ ๖๑   เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีก นอกจาก 
ในกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะต้องลงมติในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่ จึงให้ผู้มีสิทธิอภิปราย
ก่อนอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลงมติ เมื่อการอภิปรายได้สิ้นสุด
แล้ว ให้ประธานของที่ประชุมให้สัญญาณแจ้งสมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ 
 

  ข้อ ๖๒   ประธานของที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้ 
 

  ข้อ ๖๓   ถ้าประธานของที่ประชุมให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น 
ให้ผู้ที่ก าลังพูดอยู่หยุดพูดและนั่งลงทันที และให้ทุกคนนั่งฟังประธานของที่ประชุม 
 
 



 
 
 

 ๑๕  

 
 

การลงมติ 

การรวมหรือแยก 
ประเด็นพิจารณา 
หรือลงมติ 

คะแนนเสียงข้างมาก 

การออกเสียงลงคะแนน 

วิธีออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย 

ส่วนที่ ๔ 
การลงมติ 

 
  ข้อ ๖๔   ในกรณีที่จะต้องมีมติของวุฒิสภา ให้ประธานของที่ประชุมขอให้
ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ 
  การลงมติต้องมีสมาชิกครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

  ข้อ ๖๕   ประธานของที่ประชุมมีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณา
หรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 

  ข้อ ๖๖   เสียงข้างมากตามมาตรา ๑๒๐ ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีความเห็น
ของที่ประชุมวุฒิสภามีสองฝ่าย ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า และ 
ในกรณีความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภามีเกินสองฝ่าย ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียง
ฝ่ายที่มากท่ีสุด 
 

  ข้อ ๖๗   ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนน
ให้กระท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
ขอให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรอง
มากกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 

  ข้อ ๖๘   การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีประธานวุฒิสภาก าหนด 
  (๒)  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพร้อมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผู้เห็นด้วยให้แสดง
บัตรลงคะแนนสีน้ าเงิน ผู้ไม่เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีแดง ส่วนผู้ไม่ออกเสียง
ให้แสดงบัตรลงคะแนนสีขาว โดยบัตรลงคะแนนดังกล่าว ให้สมาชิกลงลายมือชื่อและ
หมายเลขประจ าตัวสมาชิกก ากับไว้ด้วย 
 (๓)  เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสมาชิก ให้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมก าหนด 
  (๔)  วิธีอ่ืนใดซึ่งท่ีประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 



 
 
 

 ๑๖  

 
 

วิธีออกเสียงลงคะแนนลับ 

ล าดับการลงมติ 

การให้สัญญาณก่อน 
ออกเสียงลงคะแนนลับ 

 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนั้น ให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) (๓) หรือ 
(๔) ได้ต่อเมื่อประธานของที่ประชุมขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมวุฒิสภา 
มีมติให้กระท าได้ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ ๗๔ 
  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้
จนกว่าประธานของที่ประชุมจะได้สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) ให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากสมาชิกมา เพ่ือด าเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป 
 

  ข้อ ๖๙   การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
 (๒)  เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วย 
ให้เขียนเครื่องหมายถูก () ผู้ ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)   
ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (O) 
 (๓)  วิธีอ่ืนใดซึ่งท่ีประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
 การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้
จนกว่าประธานของที่ประชุมจะได้สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
  เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๒) ให้สมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว้  
และให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้เจ้าหน้าที่แจกกระดาษและซองให้แก่สมาชิกทุกคน  
และเมื่อสมาชิกเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองแล้ว ให้ประธานของที่ประชุม 
สั่งให้เจ้าหน้าที่ ไปรับมา เพ่ือส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการต่อไป  
และในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน 
เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
 

 ข้อ ๗๐   ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานของที่ประชุมให้สัญญาณ
แจ้งสมาชิกทราบเพ่ือพร้อมที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ 
 

 ข้อ ๗๑   ล าดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นล าดับ
ไปหาญัตติต้น แต่มิให้ถือว่าความผิดพลาดในการเรียงล าดับดังกล่าวมานี้ เป็นเหตุให้มติ 
ที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไป 
 



 
 
 

 ๑๗  

 
 

การลงคะแนนของสมาชิก
ซึ่งเข้ามาในที่ประชุม
ระหว่างการออกเสียง 

การจัดท าบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนน 

การน าเรื่องอ่ืนมา
พิจารณาในระหว่าง 
การนับคะแนน 

การขอนับ 
คะแนนเสียงใหม่ 

ญัตติที่ไม่มีผู้คัดค้าน 
หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การท าลายบัตร 
ออกเสียงลงคะแนนลับ 

การประกาศมติ 

 ข้อ ๗๒  สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างการออกเสียง
ลงคะแนน อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานของที่ประชุมสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
 

 ข้อ ๗๓   ในระหว่างการนับคะแนนในเรื่องใด ประธานของที่ประชุมอาจขอ
ปรึกษาที่ประชุมวุฒิสภาให้น าเรื่องอ่ืนขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนก็ได้ 
 เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานของที่ประชุมประกาศมติต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภาทันที ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่า
มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียง 
ถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมวุฒิสภาจากผล 
การออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีตามข้อ ๖๙ (๒) แล้ว ให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้
เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 
 

 ข้อ ๗๔   ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าผลการออกเสียงลงคะแนน
ต่างกันไม่เกินสิบคะแนน สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนให้มี
การนับคะแนนเสียงใหม่ได้ 
 การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เปลี่ยนวิธีลงคะแนนเป็นวิธีตาม 
ข้อ ๖๘ หรือข้อ ๖๙ ซึ่งอยู่ในล าดับถัดไป แล้วแต่กรณี เว้นแต่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้
ก าหนดวิธีลงคะแนนไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 
 การนับคะแนนเสียงโดยวิธีตามข้อ ๖๘ (๓) หรือข้อ ๖๙ (๒) จะขอให้มี 
การนับคะแนนเสียงใหม่อีกมิได้ 
 

  ข้อ ๗๕  ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานของที่ประชุมถามที่ประชุมวุฒิสภา
ว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมวุฒิสภา 
ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตตินั้น 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติหรื อ 
เรื่องอ่ืนใดที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัย
โดยการออกเสียงลงคะแนน 
 

  ข้อ ๗๖   ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดท าบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกการลงมติดังกล่าวไว้ ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ท่ัวไป เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 



 
 
 

 ๑๘  

 
 

คณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 

คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา 

ข้อห้ามในการสอบหา
ข้อเท็จจริง 

หมวด ๔ 
กรรมาธิการ 

 
  ข้อ ๗๗   วุฒิสภามีอ านาจตั้งคณะกรรมาธิการให้มีหน้าที่และอ านาจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย แล้วรายงานให้วุฒิสภา
ทราบ โดยจะก าหนดให้เป็นคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ 
 คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งสภาตั้งจากสมาชิกของวุฒิสภา
เท่านั้น ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญจะตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของวุฒิสภาด้วย 
ก็ได้ 
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมาย
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 
  คณะกรรมาธิการอาจมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการช่วยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อนการสอบหาข้อเท็จจริงก็ได้ 
  
  ข้อ ๗๘   ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาขึ้นเพ่ือพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภา
มอบหมาย 
  คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑๐  
ให้คณะกรรมาธิการตามวรรคนี้มีจ านวนยี่สิบหกคณะ แต่ละคณะประกอบด้วย
กรรมาธิการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไม่เกินสิบเก้าคน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส 
สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุ



 
 
 

 ๑๙  

 
 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  (๒) คณะกรรมาธิการการกีฬา 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
การกีฬาของชาติ และการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา เสริมสร้างศักยภาพ 
การกีฬาและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสร้างคุณค่าในการพัฒนาคน สังคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
  (๓) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน น้ าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ์ การพัฒนา 
การผลิต การแปรรูป ธุรกิจการเกษตร และการเกษตรสร้างมูลค่า พิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก  
ทางน้ า ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า การพาณิชยนาวี 
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจในภาพรวม สถานการณ์



 
 
 

 ๒๐  

 
 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง 
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ การเงิน การคลัง การธนาคาร การประกันภัย 
ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ บทบาท และการยอมรับประเทศไทยในประชาคมโลก คนไทยโพ้นทะเล 
สถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของ
ประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๗) คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางการทหารทั้งปวง อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ และการพัฒนาประเทศ และท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบองค์รวม 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๘) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
การสร้างความหลากหลายและคุณภาพด้านการท่องเที่ ยว รวมทั้งศึกษาปัญหา 
และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๙) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 
และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องค านึงถึง 



 
 
 

 ๒๑  

 
 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม รวมถึงการปกครอง
รูปแบบพิเศษ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการ การผังเมือง และการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๑) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การส่งเสริมพัฒนา 
การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์พลังงาน การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
การศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการจัดหาและการใช้
พลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเมืองและการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๓) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ 



 
 
 

 ๒๒  

 
 

ต่างประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ การคุ้มครองและดูแลผู้ยากไร้ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล การส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม  
การเสริมสร้างพลังทางสังคม การสร้างหลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยโดยรวม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบาย
ด้านกฎหมาย การบริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม การต ารวจ อัยการ และ
ราชทัณฑ์ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพัฒนา
กลไกและวิธีการปฏิบัติงานกิจการต ารวจให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๕) คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวในประเทศ แรงงานไทยในต่างประเทศ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ การให้
สวัสดิการ การประกันสังคม ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัย การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ 
ต่างประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๖) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเป็น
อิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน  



 
 
 

 ๒๓  

 
 

และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๗) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ 
การโทรคมนาคม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะและการโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๘) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ไทย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  (๑๙) คณะกรรมาธิการการศึกษา 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ การให้บริการทางการศึกษา
ส าหรับประชาชน โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึง เน้นความเป็นเลิศ
ทางปัญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐาน 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
 
 

 ๒๔  

 
 

  (๒๐) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การพัฒนา
ระบบสุขภาพ การบริการสาธารณสุขที่ เหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยรวมถึง 
การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
และการพัฒนา พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๑) คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๒) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน  
การจัดการทรัพยากรน้ า  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตลอดจนการส่งเสริม บ ารุงรักษา 
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ศึกษาปัญหาการใช้ การป้องกัน การแก้ไข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๓) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักปรัชญาของ



 
 
 

 ๒๕  

 
 

เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๔) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน  
หรือพัฒนาการพาณิชย์และอุตสาหกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย วิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๕) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและ
การประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน 
ติดตาม ตรวจสอบการกระท าหรือการละเว้นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้บริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒๖) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
   มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการรับและการจ่าย การจัดท าและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาต่าง ๆ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  หากมีความจ าเป็นหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาเพ่ิมข้ึนหรือลดจ านวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได้ 



 
 
 

 ๒๖  

 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อสรรหาสมาชิก
ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา 

การด าเนินการกรณี 
มีความไม่ชัดเจนหรือ
ซ้ าซ้อนกันของหน้าที่ 
และอ านาจระหว่าง
คณะกรรมาธิการ 

  นอกจากประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา สมาชิกคนหนึ่งต้อง
ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อนี้อย่างน้อยหนึ่งคณะแต่ไม่เกิน 
สองคณะ เว้นแต่สมาชิกที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภา ให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อนี้ได้หนึ่งคณะนับแต่ 
วันถัดจากวันที่สมาชิกผู้นั้นได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ส าหรับสมาชิก  
ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาจะด ารงต าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาอ่ืนอีกมิได้ 
 

  ข้อ ๗๙  การสรรหาสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาตามข้อ ๗๘ ให้ที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจ านวนไม่เกินสามสิบคน และให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความจ านงโดยยื่นต่อ
คณะกรรมาธิการสามัญ ตามแบบและรายละเอียดที่คณะกรรมาธิการสามัญก าหนด 
เพ่ือที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาได้อย่างน้อยหนึ่งคณะ 
แต่ไม่ เกินสองคณะ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะใด 
มีสมาชิกยื่นแสดงความจ านงจะด ารงต าแหน่งไว้น้อยกว่าหรือเกินกว่าจ านวนที่จะมีได้
ในคณะกรรมาธิการในคณะนั้น ให้ใช้วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องก่อน 
หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ใช้วิธีเลือกกันเอง หรือใช้วิธีจับสลาก ตามแต่สมาชิก
ที่เก่ียวข้องจะตกลงกัน 
  การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา
เลือกจากรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง 
 

  ข้อ ๘๐ ในกรณีที่หน้าที่และอ านาจใดหรือการด าเนินการใดของ
คณะกรรมาธิการอาจมีความไม่ชัดเจนหรืออาจมีความซ้ าซ้อนกันและอาจท าให้เป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานวุฒิสภาหารือ
คณะกรรมาธิการที่ เกี่ยวข้องแล้วพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมาธิการคณะใดเป็น
ผู้ด าเนินการ 
  ในกรณีที่การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใด 
มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการหลายคณะ ให้ประธานวุฒิสภาด าเนินการให้
คณะกรรมาธิการทุกคณะที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ ในการนี้ คณะกรรมาธิการ 



 
 
 

 ๒๗  

 
 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา 

ที่เก่ียวข้องจะมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการร่วมข้ึนคณะหนึ่งนอกเหนือไปจากท่ีก าหนด
ไว้ในข้อ ๘๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง เพ่ือช่วยด าเนินการก็ได้ 
  ในกรณีที่เป็นการด าเนินการของคณะกรรมาธิการในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้อง
ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการไม่ถือเป็นความซ้ าซ้อนกันตามวรรคหนึ่ง 
  
 ข้อ ๘๑  ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานวุฒิสภาเป็น
รองประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตาม 
ข้อ ๗๘ วรรคสอง ทุกคณะ หรือผู้แทน สมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตามข้อ ๘๓  
อีกไม่เกินสิบเอ็ดคน ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจ านวนหนึ่งคน และเลขาธิการวุฒิสภา  
เป็นกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่องอ่ืนใดตามที่วุฒิสภามอบหมาย
หรือตามท่ีประธานวุฒิสภามอบหมาย 
  (๒)  ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา 
 (๓)  กระท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการอ่ืนของวุฒิสภา 
  (๔)  ประสานงานระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในกิจการของวุฒิสภา 
  (๕)  ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะและ
สมาชิกเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุม
วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญ หรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๒ ข้อ ๘๓  
ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๑๐๖ หรือข้อ ๑๗๕ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (๖)  ด าเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
กิจการของวุฒิสภา 
  (๗) รับค าร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพ่ือมอบต่อคณะ 
กรรมาธิการคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 



 
 
 

 ๒๘  

 
 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
การพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  (๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภา 
  (๙) เสนอแนะต่อวุฒิสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานวุฒิสภาและ 
การด าเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา 
  (๑๐)  เสนอแนะต่อวุฒิสภาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของงบประมาณ
และการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนของวุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  (๑๑)  เสนอแนะต่อวุฒิสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา 
 

  ข้อ ๘๒  ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่ งมีจ านวนไม่เกินสามสิบคน ในจ านวนนี้ 
ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

  ข้อ ๘๓  การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 
ห้าคน เว้นแต่การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ให้ด าเนินการตามข้อ ๗๙ 
วรรคสอง 
  ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  
แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการในเรื่องอ่ืน ๆ ให้ประกอบด้วย
บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด 
  การออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมาธิการ ให้สมาชิกออกเสียง
ลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเท่ากับจ านวนกรรมาธิการที่จะเลือก
ตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมก าหนด 
  ให้ประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจนับ
คะแนนและให้ประธานวุฒิสภาแจ้งผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการในการประชุมครั้งนั้นหรือครั้งต่อไป 



 
 
 

 ๒๙  

 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เข้าชื่อเสนอ 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ 
หรือทุพพลภาพ 

องค์ประชุมของ 
คณะกรรมาธิการ 

การประชุม
คณะกรรมาธิการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการนับแต่วันที่
วุฒิสภาลงมติเลือก 
 

  ข้อ ๘๔   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ 
หากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วย
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมกันมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด 
 

  ข้อ ๘๕   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัย
ว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรงมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด โดยค านึงถึงสัดส่วนหญิงและชายที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 

  ข้อ ๘๖   การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าในการประชุม
คณะกรรมาธิการในเรื่องใดท่ียังไม่มีการลงมติ ถ้ามีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมและ 
ให้พิจารณาเรื่องนั้นไปก่อนได้ และให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่มี เหตุอันสมควร ประธานคณะกรรมาธิการจะก าหนดให้จัด 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องให้ผู้ร่วมประชุมสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้  ต้องด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องก าหนดเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย* 

                                                           

  *
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๗๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



 
 
 

 ๓๐  

 
 

เรื่องที่ห้ามพิจารณา 
ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ช่วยเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการ 

ผลของการประชุม
ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมาธิการ 

    การประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ จะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคสอง มิได้ 
  (๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างข้อบังคับ 
  (๒) การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายตามข้อ ๑๐๕ 
 (๓) การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๑๑๕ 
 (๔) การพิจารณาเรื่องที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนด หรือ
ที่คณะกรรมาธิการมีมติให้กระท าเป็นการลับ จนกว่าประธานวุฒิสภาจะประกาศ
ก าหนดให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 
 (๕) การประชุมอ่ืนตามที่ประธานวุฒิสภาประกาศก าหนด 
 ให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองมีผลเช่นเดียวกับ 
การประชุมคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง โดยให้นับกรรมาธิการซึ่งแสดงตนเข้าร่วม

ประชุมเป็นผู้มาประชุมและเป็นองค์ประชุม* 

 

 ข้อ ๘๗   ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกประธาน รองประธาน 
เลขานุการ โฆษก และต าแหน่งอื่น ตามความจ าเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ 
  ให้กรรมาธิการที่ เป็นสมาชิกผู้ มีอายุสู งสุดซึ่ งอยู่ ในที่ประชุมของ
คณะกรรมาธิการเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
  การเลือกประธานคณะกรรมาธิการ ให้น าความในข้อ ๕ และข้อ ๖ ของ
หมวด ๑ การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา มาใช้บังคับโดยอนุ โลม 
เว้นแต่ในการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ทั้งนี้ การเลือกประธาน
คณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มิให้เลือกจาก
บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิก 
  ให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนประจ าคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ 
โดยให้คณะกรรมาธิการแต่งตั้งจากรายชื่อข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
รายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ และเมื่อมีผู้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติแล้ว 
ผู้ช่วยเลขานุการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องแต่งตั้งจากนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 

                                                           

  *
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๗๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



 
 
 

 ๓๑  

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที ่
แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ 

การตั้งคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

  ข้อ ๘๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ หรือมี 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน  
ให้รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 
ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานคณะกรรมาธิการล าดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 
ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการแล้ว หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติเลือกกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ หน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีรองประธานคณะกรรมาธิการคนเดียว  
ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๘๙  คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
และข้อ ๑๗๕ รวมทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๑ และข้อ ๘๒ อาจตั้ง 
คณะอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินคณะละสี่คณะ ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการคณะละไม่เกิน  
สิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ เพ่ือพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่   
และอ านาจของคณะกรรมาธิการ ตามแต่จะมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมาธิการ  
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง ต้องมีคณะอนุกรรมาธิการ 
คณะหนึ่งซึ่งท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  คณะกรรมาธิการที่ ได้รับมอบหมายให้ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   
หรือคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภามีมติให้ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเป็นผู้เสนอ อาจตั้ง 
คณะอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินสามคณะ คณะละไม่เกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อ 
ที่กรรมาธิการเสนอ เพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายและภายในเวลา 
ทีก่ าหนด 
  ประธานและรองประธานคนที่หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองต้องตั้งจากสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น แต่ส าหรับประธานคณะ
อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
จะตั้งจากกรรมาธิการในคณะนั้นที่เป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ 
  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
  ให้น าความในข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๙๒ และข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 
 
 

 ๓๒  

 
 

การเรียกเอกสาร 
หรือบุคคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง 

การเรียกบุคคล 
มาชี้แจง 

ผู้มีสิทธิเข้าฟัง 
การประชุม
คณะกรรมาธิการ 

การชี้แจงแสดง
ความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 

การนัดประชุม
คณะกรรมาธิการ 

  ข้อ ๙๐ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท า หรือในเรื่องที่ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาอยู่ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
ประธานคณะกรรมาธิการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ ง เป็น เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ  ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก ากับ  
ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียกด้วย 
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ให้เลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
 

  ข้อ ๙๑  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดประสงค์จะเรียกบุคคลมาชี้แจงตาม
ข้อ ๙๐ ให้ประธานคณะกรรมาธิการนั้น แจ้งชื่อบุคคล ต าแหน่ง เรื่องและประเด็นที่
ขอให้ชี้แจง รวมทั้งวันและเวลาที่ขอให้มาชี้แจงให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ แล้วให้
เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในคราวเดียวกัน 
  ความในวรรคหนึ่ ง ให้น ามาใช้บั งคับแก่การด า เนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการด้วย 
  
 ข้อ ๙๒   สมาชิกและผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมมีสิทธิ 
เข้าฟังการประชุมคณะกรรมาธิการ 
  ในกรณีประชุมลับผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นสมาชิกหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุม และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 
 

  ข้อ ๙๓   ภายใต้บังคับข้อ ๙๒ ผู้เสนอญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็น 
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดง
ความเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้ 
  การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกอ่ืนกระท าแทนได้ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
 



 
 
 

 ๓๓  

 
 

การสงวนความเห็น 

การประกาศ 
ก าหนดการประชุม
คณะกรรมาธิการ 

กรณีที่ค าแปรญัตติ 
ต้องตกไป 

การสงวนค าแปรญัตติ 

  ข้อ ๙๔   ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
ไว้ ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ 
ให้มาชี้แจงประกอบญัตติหรือค าแปรญัตติ แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ ๙๕   ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการได้เริ่ม
พิจารณาค าแปรญัตติใด ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่คณะกรรมาธิการ 
จะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น 
 

  ข้อ ๙๖ ถ้าผู้ แปรญัตติหรือผู้ รั บมอบหมายไม่ เห็นด้ วยกับมติของ
คณะกรรมาธิการในข้อใดจะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพ่ือขอให้วุฒิสภาวินิจฉัยก็ได้ 
  การสงวนค าแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้สงวนค าแปรญัตติแถลงด้วยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
  (๒) ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
  การสงวนค าแปรญัตติตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ผู้สงวนค าแปรญัตติ 
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมาธิการหรือสมาชิกอ่ืนกระท าการแทนได้ 
 

  ข้อ ๙๗  กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด  
จะสงวนความเห็นของตนในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้วุฒิสภาวินิจฉัยก็ได้ 
  การสงวนความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้สงวนความเห็นแถลงด้วยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
  (๒)  ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
  การสงวนความเห็นตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถ้ากรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็นไม่ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น  
ไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย 
คณะกรรมาธิการอาจไม่รับความเห็นที่ขอสงวนนั้นก็ได้ 
  การมอบหมายให้ชี้แจงแทนตามวรรคสาม ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
คณะกรรมาธิการก่อนวาระพิจารณามาตราที่ขอสงวนความเห็นนั้น 
 



 
 
 

 ๓๔  

 
 

รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 

การตั้งข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 

การด าเนินการกรณี
คณะกรรมาธิการกระท า
กิจการ หรือพิจารณา
เรื่องใดไม่เสร็จตาม
ก าหนด 

การติดตาม 
การด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

  ข้อ ๙๘  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อวุฒิสภา 
  ในที่ประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายให้ 
บุคคลใด ๆ แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ 
  
 ข้อ ๙๙   ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามี
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรทราบหรือควรปฏิบัติ  
ให้บันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือให้วุฒิสภาพิจารณา 
  ในกรณีที่ วุ ฒิ สภา เห็ นด้ วยกับข้ อสั ง เ กตหรื อข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ ให้ประธานวุฒิสภาส่งรายงานและข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้วุฒิสภาติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 
 

  ข้อ ๑๐๐  ถ้ามีมติของวุฒิสภาให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการ 
จะกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องนั้นไม่เสร็จภายในเวลา 
ที่ก าหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ท าหน้าที่แทนต้องรายงานให้ประธานวุฒิสภา
ทราบโดยด่วน 
  ในกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ ในระหว่างสมัยประชุมสามัญ  
ให้ประธานวุฒิสภาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุมวุฒิสภาอาจลงมติให้ขยายเวลา 
ที่ได้ก าหนดไว้ หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม หรือให้ด าเนินการอย่างอ่ืน
สุดแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะเห็นสมควร แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมสามัญก็ให้ประธานวุฒิสภา
มีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แล้วแจ้งให้วุฒิสภา
ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๖ 
 



 
 
 

 ๓๕  

 
 

การด าเนินการของ
คณะกรรมาธิการ 
ในระหว่างสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
หรือมีการยุบสภา 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมาธิการ 

การเปิดเผยบันทึก 
การประชุมหรือรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 

การตั้งกรรมาธิการ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  ข้อ ๑๐๑  ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่ าน 
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะด าเนินการตามภาระหน้าที่อ่ืน  
อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ หรือตามภาระหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีวุฒิสภามอบหมายต่อไป 
  
 ข้อ ๑๐๒  กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑)  ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
  (๕)  มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิมตามข้อ ๑๐๐ 
  (๖)  วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
  เพ่ือประโยชน์ในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และการด าเนินการตาม
มาตรา ๑๒๖ ของรัฐธรรมนูญ ให้กรรมาธิการที่พ้นจากต าแหน่งตาม (๑) ท าหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกข้ึนใหม่ 
 

  ข้อ ๑๐๓  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาคณะใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขอให้
วุฒิสภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญหากต าแหน่ง
กรรมาธิการในคณะใดว่างลง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจะแจ้งต่อประธาน
วุฒิสภาเพ่ือขอให้วุฒิสภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 
  
 ข้อ ๑๐๔  บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
  ในกรณีที่จะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ ง  
ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย  
ทั้งนี้ หากวุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเก็บบันทึกการประชุม
หรือรายงานดังกล่าวไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาก าหนด 



 
 
 

 ๓๖  

 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรม 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 

ระยะเวลา 
ในการพิจารณา 

หากวุฒิสภามิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการดังกล่าวให้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป 
  การรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 

 

หมวด ๕ 
การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 
  ข้อ ๑๐๕  เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น
คณะหนึ่ง มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 
  การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าให้ เสร็จครบทุกรายภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตั้ ง
คณะกรรมาธิการสามัญ ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญอาจขอขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ในกรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้วุฒิสภาเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง แต่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควร
ได้รับเลือกไว้ วุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาเสนอรายชื่อ พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลที่เห็นสมควรเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนที่ต้องเลือก  
เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๐๖  การตั้งกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ ให้เลือกจากสมาชิกที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อ มีจ านวนสามคน จ านวนที่เหลือให้ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา
เสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน 
  



 
 
 

 ๓๗  

 
 

องค์ประชุมของ 
คณะกรรมาธิการ 

การเรียกเอกสาร 
หรือบุคคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง 

การประชุมลับของ
คณะกรรมาธิการ 

รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 

การบรรจุรายงาน 
เข้าระเบียบวาระ 

การให้โอกาส 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชี้แจงข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง 

 ข้อ ๑๐๗ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ ต้องมี
กรรมาธิการสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการสามัญทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

  ข้อ ๑๐๘ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ อาจเรียกเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอันจ าเป็นจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้มีหนังสือเชิญบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาให้ข้อเท็จจริง หรือชี้แจง
เกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงค์จะทราบ 
  หากปรากฏว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ใด ไม่ว่าในเวลาใดก่อนที่คณะกรรมาธิการสามัญจะจัดท ารายงาน 
เสนอต่อวุฒิสภา และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ คณะกรรมาธิการสามัญ 
ต้องให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้นั้นมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว 
และมีโอกาสได้ชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนแสดงพยาน 
หลักฐานของตนเพ่ือความเป็นธรรม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ 
จะให้ผู้นั้นยื่นหนังสือชี้แจงหรือเอกสารหรือพยานหลักฐานมาโดยเร็วก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๐๙  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ ให้กระท าเป็น
การลับ โดยผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม  
และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการสามัญ 
  
 ข้อ ๑๑๐  เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ ด าเนินการตามหน้าที่
เสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภา 
  รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวจะแยกจัดท าบางส่วนเป็น
รายงานลับก็ได้ ในกรณีนี้ให้ระบุข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จาก 
การตรวจสอบ พร้อมจัดท าบทสรุปเป็นรายบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย 
 

 ข้อ ๑๑๑   เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญตาม
ข้อ ๑๑๐ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน และ 



 
 
 

 ๓๘  

 
 

การท าลายส าเนา
รายงานลับของ
คณะกรรมาธิการ 

การเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

การน าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรรมาธิการ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาให้บุคคล
พ้นจากต าแหน่ง 

การร้องขอ 
ให้ประชุมวุฒิสภา 
เป็นการลับ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งเฉพาะระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้สมาชิกโดยไม่ต้องจัดส่งรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวไปด้วย 
 

  ข้อ ๑๑๒  ในการประชุมวุฒิสภา ให้คณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ 
เริ่มด้วยการน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเฉพาะส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  ก่อนน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญส่วนที่เป็นรายงานลับต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภา หากคณะกรรมาธิการสามัญร้องขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพ่ือให้มี 
การด าเนินการประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ และให้เลขาธิการวุฒิสภาแจกส าเนารายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญให้แก่สมาชิกเพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา 
ส าเนารายงานลับดังกล่าว สมาชิกจะน าออกนอกห้องประชุมมิได้ 
  ภายหลังการประชุมวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมาธิการ
สามัญร้องขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับ และบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาธิการสามัญไปในคราวเดียวกัน 
 

  ข้อ ๑๑๓  เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานเสร็จแล้ว ให้สมาชิก 
ส่งคืนส าเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๕ ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
ในที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือน าไปท าลายตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด โดยให้
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญมอบหมาย 
เป็นผู้ก ากับในการท าลายนั้น 
  
 ข้อ ๑๑๔ ให้น าความในหมวด ๔ กรรมาธิการ มาใช้บังคับกับการด าเนินการ
ของคณะกรรมาธิการสามัญโดยอนุโลม เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้แล้วในหมวดนี้ 

 

หมวด ๖ 
การให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 

 
 ข้อ ๑๑๕ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคล
พ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนด วุฒิสภาอาจมีมติส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง 



 
 
 

 ๓๙  

 
 

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. 

สารบบรับและส่ง 
ร่าง พ.ร.บ. 

คณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา 
ร่าง พ.ร.บ. ล่วงหน้า 

การบรรจุร่าง พ.ร.บ.  
เข้าระเบียบวาระ 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ในวาระที่หน่ึง 

  หากวุฒิสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความใน
หมวด ๕ การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระราชก าหนด 

         
ส่วนที่ ๑ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 
  ข้อ ๑๑๖ ให้มีสารบบลงวัน เดือน ปี ที่วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ
จากสภาผู้แทนราษฎร และวัน เดือน ปี ที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

  ข้อ ๑๑๗ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติจากสภาผู้แทน 
ราษฎรแล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 

  ข้อ ๑๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ 
  
 ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อสภา
ผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว ประธาน
วุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะใด
คณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
เป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว 
ให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป 
 

  ข้อ ๑๒๐  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและ 
ลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณา หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
  



 
 
 

 ๔๐  

 
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ในวาระที่สอง 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นผู้เสนอ 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
โดยคณะกรรมาธิการ 

การเสนอค าแปรญัตติ
ร่าง พ.ร.บ. 

รายงานการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.ของ
คณะกรรมาธิการ 

กรณีมีมติรับร่าง พ.ร.บ. 
ไว้พิจารณา 

การแปรญัตติ 
ร่าง พ.ร.บ. 

 ข้อ ๑๒๑  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว หากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ ให้ผู้แทนของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นผู้ชี้แจงหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 

  ข้อ ๑๒๒  ในกรณีที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับร่างพระราชบัญญัติไว้
พิจารณา ให้วุฒิสภาพิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระท่ีสอง 
 

  ข้อ ๑๒๓  การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
โดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา 
  ตามปกติ ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง 
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนและท่ีประชุมวุฒิสภาอนุมัติ 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้ง
คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๒๔  ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่
วุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๒๕   ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภา
ตั้ง สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันท าการนับแต่วันถัดจาก 
วันที่วุฒิสภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  การแปรญัตติ ต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการ
วุฒิสภาก าหนด 
 

  ข้อ ๑๒๖  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานต่อประธานวุฒิสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเก่ียวด้วย 



 
 
 

 ๔๑  

 
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
โดยกรรมาธิการเต็มสภา 

การบรรจุร่าง พ.ร.บ. 
และรายงานของ
คณะกรรมาธิการ 
เข้าระเบียบวาระ 

การพิจารณา 
เรียงมาตรา 

การตั้งข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 

การพิจารณาสรุป 
ร่าง พ.ร.บ. ทั้งฉบับ 

ค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการ
สงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา และให้น าความในข้อ ๙๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๒๗   เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติและรายงานของ
คณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๒๖ แล้ว ให้เสนอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยให้บรรจุ 
เข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 

  ข้อ ๑๒๘ ในกรณี ที่ วุ ฒิ สภามี มติ ให้ พิ จารณาร่ างพระราชบัญญั ติ 
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ 
และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย 
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ
และการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 
  
 ข้อ ๑๒๙  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว ให้วุฒิสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับ
มาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะ
ผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ 
เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม  
ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น า 
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๙ จนจบร่างแล้ว ให้วุฒิสภาพิจารณา
ทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่า
ขัดแย้งกันอยู่ 



 
 
 

 ๔๒  

 
 

การแจง้มตขิองทีป่ระชมุ 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน 

การบรรจุร่าง พ.ร.บ. 
และรายงานของ
คณะกรรมาธิการ 
ร่วมกัน 

กรณีพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  
ในวาระที่สองเสร็จแล้ว 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  
ในวาระที่สาม 

การพิจารณา 
ทบทวนร่าง พ.ร.บ.  

  ในการพิจารณาทั้ งร่ างเป็นการสรุปอีกครั้ งหนึ่ งตามวรรคหนึ่ งนั้ น  
หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่ง 
ที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานของที่ประชุมหารือที่ประชุมวุฒิสภา
ว่าสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
เนื้อความในร่างนั้นได้ 
 

  ข้อ ๑๓๑  เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว  
ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปในวาระท่ีสาม 
 

  ข้อ ๑๓๒  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุม
วุฒิสภาลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร หรือถ้าในการ
พิจารณาในวาระที่สองได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ ก็ให้ที่ประชุมวุฒิสภา 
ลงมติว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติม ในกรณีเช่นว่านี้ มติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้หมายความว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ได้พิจารณาไว้ในวาระที่สอง และมติไม่แก้ไข
เพ่ิมเติมให้หมายความว่าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 
  การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 
 

  ข้อ ๑๓๓  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วย
หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ  
ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ 
  

 ข้อ ๑๓๔  ในกรณีวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ และสภา
ผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ  
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งจ านวนกรรมาธิการร่วมกันมาให้ทราบแล้ว ให้ประธานวุฒิสภา
ด าเนินการเพื่อให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกัน 
  เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่พิจารณาเสร็จแล้ว
พร้อมกับรายงานของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมเป็นเรื่องด่วน และให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 



 
 
 

 ๔๓  

 
 

การทบทวน
ข้อผิดพลาดของ 
ร่าง พ.ร.บ. ที่วุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  
ที่วุฒิสภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้
ภายในอายุของวุฒิสภา 
ชุดแรก 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 

ก าหนดเวลาและ 
การขอขยายเวลา 
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  

  ข้อ ๑๓๕ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภายในอายุของวุฒิสภา 
ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ หากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ถูก
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภามีมติว่าเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๒๗๑ (๑) หรือ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญ ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งมติดังกล่าวให้ประธานรัฐสภาทราบเพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๗๑ ต่อไป 
 

  ข้อ ๑๓๖ วุฒิสภาจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ ถ้าการพิจารณาของวุฒิสภา
อาจไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ท าหน้าที่แทน
รายงานให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการขอให้วุฒิสภาขยายเวลาออกไปเป็น 
กรณีพิเศษ 
  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้ส่งคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ 
 

  ข้อ ๑๓๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่จะส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังสภาผู้แทนราษฎร หากมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้น 
ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอ
ญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวน
ข้อผิดพลาดนั้นได้ หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ก็ให้ด าเนินการได ้
  การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอกลับมา
ทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน 
  การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็นและให้กระท าโดย
กรรมาธิการเต็มสภา และให้ด าเนินการตามข้อ ๑๒๘ ถึงข้อ ๑๓๓ ต่อไป 
 

  ข้อ ๑๓๘ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ



 
 
 

 ๔๔  

 
 

การพิจารณาและลงมติ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณของ
คณะกรรมาธิการ 

การรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ร่าง พ.ร.บ. 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่รัฐสภาเห็นชอบ 
ให้พิจารณาต่อไป 

การบรรจุรา่ง พ.ร.บ. 
งบประมาณและรายงาน
ความเห็นของ
คณะกรรมาธิการ 

การนับระยะเวลา 
การพิจารณา 

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาก าหนด เพ่ือพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 

  ข้อ ๑๓๙ เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือร่างพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๑๓๘ เป็นการด่วน และให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว การพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการนี้ไม่มีการแปรญัตติ 
 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้วุฒิสภา
พิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  ในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมมิได้ 
 

  ข้อ ๑๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติก็ได้ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 

ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ 
 
             ข้อ ๑๔๑ เมื่อรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ต่อไปตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นค้างการพิจารณา 
อยู่ในวาระใด ก็ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปในวาระนั้น 
 ในการนับระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณา
อยู่ในวุฒิสภา ให้เริ่มนับระยะเวลาใหม่ตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ 
ตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ 



 
 
 

 ๔๕  

 
 

การบรรจุพระราชก าหนด
เข้าระเบียบวาระ 

การด าเนิน 
กระบวนการพิจารณา 

การตั้งกระทู้ถาม 

ประเภทของกระทู้ถาม 

การพิจารณาและ 
ลงมติพระราชก าหนด 

 

 ข้อ ๑๔๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณา ให้ด าเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และพระราชก าหนด 

 

ส่วนที่ ๓ 
การพิจารณาพระราชก าหนด 

              
 ข้อ ๑๔๓ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับพระราชก าหนดจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 การพิจารณาพระราชก าหนดตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๔ ของ
รัฐธรรมนูญ ให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด
ดังกล่าว 
 เมื่อวุฒิสภามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดตามวรรคสองแล้ว  
ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรทราบ 

 
 

หมวด ๘ 
การตั้งกระทู้ถาม 

              
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑๔๔ สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อ้างประกอบกระทู้ถาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รับรองว่าถูกต้องแม้จะมิได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมี 
ค าชี้แจงประกอบ ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
 

 ข้อ ๑๔๕ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 (๒) กระทู้ถามด้วยวาจา 
 



 
 
 

 ๔๖  

 
 

การตั้งกระทู้ถามใหม่ 

ลักษณะของกระทู้ถาม 

ลักษณะต้องห้าม 
ของกระทู้ถาม 

การตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของ 
กระทู้ถาม 

การตอบกระทู้ถาม 

 ข้อ ๑๔๖ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 

 

 ข้อ ๑๔๗ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
 (๒)  เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
  (๓)  เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
 (๔)  เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
 (๕)  เป็นการให้ผู้ตอบกระทู้ถามออกความเห็น 
 (๖)  เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗)  เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
 (๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด  ๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ 
 

 ข้อ ๑๔๘ กระทู้ถามตามข้อ ๑๔๗ (๓) และ (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ 
ในเมื่อมีสาระส าคัญต่างกัน หรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน 
 

 ข้อ ๑๔๙ กระทู้ถามท่ีสมาชิกตั้งถาม ให้ประธานวุฒิสภาท าการตรวจสอบ 
หากมีข้อบกพร่องให้แจ้งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หากไม่ด าเนินการแก้ไข 
ให้เป็นอ านาจของประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามตามข้อ ๑๔๔ 
ข้อ ๑๔๗ หรือข้อ ๑๔๘ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับกระทู้ถามนั้น  
ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามหมวดนี้ ให้แจ้งหรือจัดส่ง
กระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย 
 

 ข้อ ๑๕๐ ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่โดยมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือ 
ติดราชการส าคัญ จะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนถึงระเบียบวาระ



 
 
 

 ๔๗  

 
 

กรณีที่ไม่ต้อง 
ตอบกระทู้ถาม 

ล าดับการถาม 
กระทู้ถาม 

การบรรจุกระทู้ถาม 

การจัดล าดับกระทู้ถาม
ในที่ประชุมวุฒิสภา 

ก าหนดเวลาการถาม 
และตอบกระทู้ถาม 

ลักษณะของการตั้ง 
และการตอบกระทู้ถาม 

ข้อห้ามของ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

กระทู้ถามเรื่องนั้น และให้ก าหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อใด หรือจะมอบหมายให้
รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภา
หรือแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันประชุมวุฒิสภา
ในเรื่องดังกล่าว 
 

 ข้อ ๑๕๑ เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม ให้ประธานของที่ประชุมอนุญาต
ให้ถามตามล าดับ ในการถามมิให้อ่านค าชี้แจงประกอบโดยไม่จ าเป็น 
 

 ข้อ ๑๕๒ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก  
หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
 การตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้น าความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๕๓  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถาม 
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 

 ข้อ ๑๕๔ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ได้ไม่เกินสามกระทู้ และกระทู้ถามด้วยวาจาไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถาม 
เป็นหนังสือรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมาก หรือมีกระทู้ถามเป็นหนังสือ
หรือกระทู้ถามด้วยวาจาที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ประธานวุฒิสภาจะบรรจุ
กระทู้ถามเกินกว่านี้ก็ได้ 
 การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา ให้จัดตามล าดับ คือ กระทู้ถาม
เป็นหนังสือและกระทู้ถามด้วยวาจา โดยการบรรจุกระทู้ถาม ต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ยื่นไว้ต่อประธานวุฒิสภา 
 การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้มี
ก าหนดระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง 
 

 ข้อ ๑๕๕ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกัน
ถามเกินหนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอ่ืนเหลืออยู่ 
 



 
 
 

 ๔๘  

 
 

การตั้งกระทู้ถาม 
เป็นหนังสือ 

การถอนหรือขอเลื่อน
การถามกระทู้ถาม 

กระทู้ถามที่ต้องตอบ 
ในที่ประชุมวุฒิสภา 

สิทธิในการซักถาม
เพิ่มเติม 

การด าเนินการเกี่ยวกับ
กระทู้ถามกรณีสิ้นสุด
สมัยประชุม 

กรณีกระทู้ถามตกไป
เพราะผู้ตั้งกระทู้ถาม
สิ้นสมาชิกภาพ 

กรณีกระทู้ถามตกไป
เพราะคณะรัฐมนตรี 
พ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ ๑๕๖ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเมื่อใดก็ได้ และเมื่อได้มี 
การถอนกระทู้ถามแล้ว ให้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามทราบ  
ในกรณีที่ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามผู้ใดแล้ว ถ้าผู้นั้นขอเลื่อน 
การถามกระทู้ถาม ไม่ถาม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภา ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
 

 ข้อ ๑๕๗  กระทู้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่า
กระทู้ถามนั้นเป็นอันตกไป 
 

 ข้อ ๑๕๘ กระทู้ถามใดที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียังมิได้ตอบ ให้เป็น
อันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

 

ส่วนที ่๒ 
กระทู้ถามเป็นหนังสือ 

   
 ข้อ ๑๕๙ กระทู้ถามเป็นหนังสือ ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และแสดง 
ความประสงค์ด้วยว่าจะให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภาหรือจะให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
 

 ข้อ ๑๖๐ กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปตามข้อ ๑๔๙ วรรคสอง  
หากประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาและผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
โดยเร็ว 
 

 ข้อ ๑๖๑ เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไป
เพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานของที่ประชุมอนุญาต ในการซักถามนั้น  
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 

 ข้อ ๑๖๒  กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุ 
และยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุด 



 
 
 

 ๔๙  

 
 

ลักษณะของกระทู้ถาม
ด้วยวาจา 

สิทธิตั้งกระทู้ถาม 
ด้วยวาจา 

กรณีมีกระทู้ถาม 
ด้วยวาจาเกินจ านวน 

กระทู้ถามที่ต้องตอบ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

สมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
 

 ข้อ ๑๖๓  กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานวุฒิสภา 
แจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพ่ือด าเนินการตอบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ได้ตอบแล้ว ให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบกระทู้ถามมาเพ่ือให้ประธานวุฒิสภา 
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
 หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง และให้ก าหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อใด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว และให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

 

ส่วนที่ ๓ 
กระทู้ถามด้วยวาจา 

 
 ข้อ ๑๖๔  กระทู้ถามด้วยวาจา ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นเรื่องฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 (๒)  เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 (๓)  เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 

 ข้อ ๑๖๕  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้ครั้งละหนึ่งกระทู้
ในวันประชุมวุฒิสภาที่มีวาระกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ต้องแสดงความประสงค์ 
ต่อประธานวุฒิสภาตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด และระบุชื่อเรื่องที่จะถาม 
ลักษณะของกระทู้ถาม พร้อมระบุว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด 
 

 ข้อ ๑๖๖ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใดมีกระทู้ถามที่ประธานวุฒิสภา
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา เกินจ านวนสามกระทู้ ให้ประธานวุฒิสภา 
จับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน 
ให้กระทู้ถามท่ีถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 



 
 
 

 ๕๐  

 
 

ก าหนดเวลาการถาม 
และการตอบกระทู้ถาม
ด้วยวาจา 

ลักษณะกระทู้ถาม 
ด้วยวาจาที่ตกไป  
และการเสนอใหม่ 
เพื่อพิจารณา 

การบรรจุระเบียบวาระ 
กระทู้ถามด้วยวาจา 

กรณีเปลี่ยนแปลงค าถาม
การถามกระทู้ด้วยวาจา 

การขอเปิดอภิปราย
ทั่วไป 

การถามและการตอบ
กระทู้ถามด้วยวาจา 
และการขยายเวลา 

 เรื่องใดที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าลักษณะกระทู้ถามด้วยวาจาตาม
ข้อ ๑๖๔ หรือไม่อนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หรือมิได้มีการถามตอบ
ด้วยเหตุอ่ืนใดที่มิใช่การขอเลื่อนการตอบของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้เป็นอัน
ตกไป หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือ
พิจารณาในคราวถัดไป 
 

 ข้อ ๑๖๗ กระทู้ถามที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖๔ หรือได้ด าเนินการตาม 
ข้อ ๑๖๕ หรือข้อ ๑๖๖ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถาม
ด้วยวาจาและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามทราบ 
 

 ข้อ ๑๖๘ การถามและการตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ 
ให้มีก าหนดเวลาไม่เกินหกสิบนาที 
 

 ข้อ ๑๖๙ กระทู้ถามด้วยวาจาแต่ละกระทู้ ให้ถามด้วยวาจาได้เรื่องละไม่เกิน
สามครั้ง และต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลายี่สิบนาที เว้นแต่ในการประชุม
ครั้งใดมีกระทู้ถามด้วยวาจาน้อยกว่าสามกระทู้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วน
ภายในเวลาหกสิบนาที 
 

 ข้อ ๑๗๐ ในระหว่างการถามกระทู้ถามด้วยวาจา หากประธานของที่ประชุม
วินิจฉัยว่าค าถามข้อใดเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔๗ ให้ประธานของที่ประชุม 
มีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงค าถามได้ 

 

หมวด ๙ 
การเปิดอภิปรายทั่วไป 

   
 ข้อ ๑๗๑  การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ  
ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องใด 
 ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งการขอเปิดอภิปรายทั่ว ไปตามวรรคหนึ่งไปยัง
นายกรัฐมนตรี และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 



 
 
 

 ๕๑  

 
 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมาธิการ ตสร. 
 

การอภิปรายซักถาม 

การน าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการอภิปราย 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิอภิปรายตอบ 
ข้อซักถามของรัฐมนตรี 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการ ตสร. 
 

 ข้อ ๑๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้ว สมาชิกมีสิทธิ
ที่จะอภิปรายซักถามได้ 
 

 ข้อ ๑๗๓  รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม 
 รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๗๔  ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า
ความในหมวด ๓ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๐ 
ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

  
 ข้อ ๑๗๕ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม 
มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น 
คณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย รองประธานวุฒิสภา
คนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการซึ่งท าหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง ทุกคณะ และสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก
ตามข้อ ๘๓ จ านวนห้าคน เป็นกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจ
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในภาพรวมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  ศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิรูป
ประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติ 



 
 
 

 ๕๒  

 
 

และรายงานเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องน าเสนอ
ตามกฎหมาย 
 (๓) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิรูปประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
วุฒิสภาได้รับรายงานดังกล่าว 
 (๔) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
วุฒิสภาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายงานดังกล่าว 
 (๕) ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาอ่ืนทุกคณะ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และผลักดันให้
คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
 (๖) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง ที่เกี่ยวข้อง อย่างบูรณาการ เป็นการล่วงหน้า และรายงาน
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือเสนอที่ประชุมวุฒิสภาทราบ ก่อนการพิจารณาในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา 
 (๗) พิจารณาเสนอแนวทางในการตั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 (๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 (๙) จัดให้มีระบบและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่วุฒิสภา 
และคณะกรรมาธิการได้จัดท าขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และก ากับดูแลให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน 



 
 
 

 ๕๓  

 
 

การจัดท าและ 
การรายงานผลของ
คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาต่อ
คณะกรรมาธิการ ตสร. 

การด าเนินการ 
เมื่อได้รับรายงาน 
เกี่ยวกับการปฏิรูป 
ประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ 

 (๑๐) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 

 ข้อ ๑๗๖  เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศ 
และตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องน าเสนอตามกฎหมาย หรือรายงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประธานวุฒิสภาส่งรายงานนั้นไปยัง
คณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๗๕ และคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
ตามข้อ ๗๘ วรรคสอง โดยเร็ว 
 

 ข้อ ๑๗๗  ให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
ด าเนินการจัดท าผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในแต่ละประเด็นที่ เกี่ยวข้อง  
ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก าหนด โดยประสานงานกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรายงานให้วุฒิสภาทราบต่อไป ภายในระยะเวลา ดังนี้ 
 (๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรี
เสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ต้องเสนอ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
ได้รับรายงาน 
 (๒) รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศและ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
ต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย ต้องเสนอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง ได้รับรายงาน 



 
 
 

 ๕๔  

 
 

การส่งเรื่องต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การจัดท ารายงานของ
คณะกรรมาธิการ ตสร. 
 

การส่งเรื่องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

การส่งรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 (๓)  รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ต้องน าเสนอตามกฎหมาย ต้องเสนอโดยเร็ว 
 

 ข้อ ๑๗๘  ให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวบรวมผลการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
เสนอ แล้วน ามาวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างบูรณาการ เพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในภาพรวม แล้วรายงานต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือเสนอ 
ที่ประชุมวุฒิสภาภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี 
 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานวุฒิสภา
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 

 ข้อ ๑๗๙  ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นด้วยกับรายงานตามข้อ ๑๗๘ ให้ประธาน 
วุฒิสภาส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ข้อ ๑๘๐  รายงานตามมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เสนอต่อวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณามีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 

 ข้อ ๑๘๑  ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า 
การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท  
เป็นผลมาจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง  
ให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ถ้าเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติหรือ 



 
 
 

 ๕๕  

 
 

การน าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรรมาธิการ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การรักษาระเบียบ 
และความเรียบร้อย 
ในสถานที่ประชุม 

อ านาจของประธาน 
ในการรักษาระเบียบ 
และความเรียบร้อย 
ในที่ประชุม 

การรักษาระเบียบ 
และความเรียบร้อย 
ในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก 

การด าเนินการนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้เสนอต่อวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณามีมติให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
 

 ข้อ ๑๘๒  ให้น าความในหมวด ๔ กรรมาธิการ มาใช้บังคับกับการด าเนินการ
ของคณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

 

หมวด ๑๑ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
              ข้อ ๑๘๓ สถานที่ประชุมวุฒิสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม 
ผู้เข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่ประธาน
วุฒิสภาก าหนด บุคคลอ่ืนที่มิใช่สมาชิกรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่รัฐสภา เมื่อหมดภารกิจ
ต้องออกนอกสถานที่ประชุมวุฒิสภา 
   ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวน และห้ามสูบบุหรี่ 
ในที่ประชุมวุฒิสภา 
 การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม 
หรือชุดพระราชทาน หรือตามท่ีประธานวุฒิสภาก าหนด 
 

 ข้อ ๑๘๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานของที่ประชุมมีอ านาจเตือน  
ห้ามปราม ห้ามพูด ให้ถอนค าพูด ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมวุฒิสภา หรือสั่งให้ออก
ไปจากที่ประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 
 ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมวุฒิสภา หากผู้นั้น
ขัดขืน ประธานของที่ประชุมมีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาให้น าตัวออกจาก 
สถานที่ประชุมวุฒิสภา หรือออกไปให้พ้นบริเวณท่ีประชุมวุฒิสภา 
  ค าสั่งของประธานของที่ประชุมตามข้อนี้ ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 
 

  ข้อ ๑๘๕ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนที่ เกี่ยวกับบุคคล 
ภายนอกที่จะเข้ามาในที่ประชุมวุฒิสภาหรือบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาหรือเข้าฟังการประชุม 
ของวุฒิสภา ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วย 
การประชุมปรึกษาของวุฒิสภา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนดไว้ 
 
 



 
 
 

 ๕๖  

 
 

การตีความข้อบังคับ 

การงดใช้ข้อบังคับ
ชั่วคราวเฉพาะกรณี 

การให้ความคุ้มกันสมาชิก
ในระหว่างสมัยประชุม 

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ 

หมวด ๑๒ 
บทสุดท้าย 

 
 ข้อ ๑๘๖  ถ้าประธานของที่ประชุมขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติ 
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภาก็ให้งดใช้ข้อบังคับนั้นได้ 
 

 ข้อ ๑๘๗  ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของวุฒิสภา
ที่จะวินิจฉัยและเมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่า 
ค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 
 การขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้โดยประธาน
ของที่ประชุมขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
 

 ข้อ ๑๘๘ การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมี
สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
 ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับให้ท าเป็นร่างข้อบังคับโดยแบ่งเป็นข้อ  
และต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบด้วย 
 การพิจารณาญัตติในข้อนี้ ให้น าความในหมวด ๗ ส่วนที่ ๑ การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๘๙  ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณา
เกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
ไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง  
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากประธานวุฒิสภาเห็นว่าเหตุการณ์ 
ได้เปลี่ยนแปลงไป ประธานวุฒิสภาอาจสั่งให้ไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมหรือ  
น าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 
 



 
 
 

 ๕๗  

 
 

การร้องขอและ 
การโฆษณาค าชี้แจง
กรณีมีการกล่าวถ้อยค า
ในที่ประชุมอันเป็นเหตุ
ให้บุคคลอ่ืนได้รับ 
ความเสียหาย 

การแจ้งปล่อย 
สมาชิกที่ถูกจับ 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

หน้าที่ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ในการจัดบริการ 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก 

 ข้อ ๑๙๐ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่ งให้ปล่อยสมาชิกที่ถูกจับตาม 
มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง หรือที่ถูกคุมขังตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธานของที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมวุฒิสภา 
 

 ข้อ ๑๙๑ ในกรณีที่บุคคลซึ่ ง ได้ รับความเสียหายประสงค์จะให้มี 
การโฆษณาค าชี้แจงตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลนั้นยื่นค าร้อง
ขอต่อประธานวุฒิสภาตามแบบที่ก าหนด ทั้งนี้ ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่
สมาชิกกล่าวถ้อยค าในท่ีประชุมวุฒิสภา 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีลักษณะ 
เป็นความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น 
 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องขอดังกล่าว ให้ส่งค าร้องขอนั้นไปยังสมาชิก
ผู้กล่าวถ้อยค าโดยเร็ว เพ่ือให้สมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าท าค าชี้แจงเสนอต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอดังกล่าว 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาด าเนินการโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าวด้วยวิธีปิดประกาศไว้ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีก าหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภา
เห็นควรจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจง และให้ส่งสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าเพ่ือทราบด้วย 
 

  ข้อ ๑๙๒ ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดล้อมทั้งทาง
สถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอ่ืนใดให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก รวมทั้ง 
 (๑) จัดท า จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพ่ือการพิจารณาหรือเผยแพร่
ของวุฒิสภาให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนที่เป็น
มาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย
 (๒) จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงผู้ช่วยส าหรับ
สมาชิกซ่ึงเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ เพ่ือให้สมาชิก
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

 



 
 
 

 ๕๘  

 
 

ผลของระเบียบ ประกาศ  
หรือค าสั่งที่ใช้บังคับ 
ตามข้อบังคับเดิม 

ผลของการด าเนินการ 
ตามข้อบังคับเดิม 

มาตรฐานทาง 
จริยธรรมของ 
สมาชิกวุฒิสภา 

บทเฉพาะกาล 
   
 ข้อ ๑๙๓  ข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จแล้ว
ก่อนใช้ข้อบังคับนี้ ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้
อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๑๙๔  มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่วุฒิสภาจะก าหนดเพ่ิมขึ้นตามมาตรา ๒๑๙ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและควบคุมให้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับ  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๑๙๕  ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทแห่งข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง  
ที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
  ประธานวุฒิสภา 



 
 
 
 

 

 

ข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
 

 
 



วันใชบ้ังคบั 

ข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒”  
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป*1 
 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ ค าว่า 
  “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  “รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  “สภา” หมายความว่า สภาผู้แทนราษฎร 
  “ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  “กรรมาธิการ” หมายความว่า กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของ
สภาผู้แทนราษฎร 
  “บริเวณสภา” หมายความว่า อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร 
อาคารที่ท าการของสภาผู้แทนราษฎร และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว และอาคารที่ท าการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  “การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

                                                           

  *
1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง หน้า ๒๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

นิยามศัพท ์



 
 

 

 ๖๐  
 

ประธานชั่วคราว 
ของที่ประชุม 
 

การเลือกประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

การเลือก 
รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

  “ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และให้หมายความรวมถึง
ห้องกระทู้ถามด้วย 
  “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับ และมีอ านาจออก
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

 
  ข้อ ๕ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก 
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมด าเนินการ 
เลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพ่ือให้ที่ประชุมด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่จ าเป็นจะต้อง
ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย 
  ในการด าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม 
ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในล าดับถัดไป
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม 
 

   ข้อ ๖ การเลือกประธานสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ 
การเสนอนั้นต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะด ารงต าแหน่งต่อ
ที่ประชุมภายในระยะเวลาที่ประธานก าหนด โดยไม่มีการอภิปราย 
  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  
ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
  ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม 
  
 ข้อ ๗   การเลือกรองประธานสภา ให้น าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 
 

ผู้รักษาการ 



 
 

 

 ๖๑  
 

การแตง่ตั้งประธาน
และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

หน้าที่และอ านาจ 
ของประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

หน้าที่ของเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 

หน้าที่และอ านาจ 
ของรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

  ข้อ ๘   เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือ
แจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 
  เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว  
ให้เลขาธิการส่งส าเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพ่ือทราบด้วย 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่และอ านาจของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ 

 
  ข้อ ๙   ประธานสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นประธานของที่ประชุม และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๒)  ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสภา 
  (๓)  ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดถึงบริเวณสภา 
  (๔)  เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
  (๕)  แต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา 
  (๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  
 ข้อ ๑๐ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็น
หน้าที่และอ านาจของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภามอบหมาย 
  เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ในกรณีที่มีรองประธานสภาสองคน ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภา ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
  
 ข้อ ๑๑  เลขาธิการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) นัดประชุมสภาและคณะกรรมาธิการครั้งแรก 
  (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ 



 
 

 

 ๖๒  
 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการ 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงานร่วม 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

  (๓) ช่วยประธานในการประชุม 
  (๔) จัดท ารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
  (๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
  (๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของสภา  
  (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  (๘) สนับสนุนการประชุมและการด าเนินงานของสมาชิก  
  (๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ประธานสภามอบหมาย 

 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการประสานงาน 

 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร 
  
  ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประสานงานร่วม 
สภาผู้แทนราษฎร” ประกอบด้วย ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานสภาแต่งตั้งจากสมาชิก 
ซึ่งเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนห้าคน และ
กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจ านวนห้าคน ตามมติของ
คณะกรรมการประสานงานแต่ละฝ่าย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงาน
ร่วมสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  
 ข้อ ๑๓  กรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑)  สภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  พ้นจากการเป็นสมาชิก 



 
 

 

 ๖๓  
 

หน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการ 
 

  (๕) พ้นจากการเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลหรือกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี 
  (๖) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรใหม่แทนคณะเดิม 
  
 ข้อ ๑๔ คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
และกิจการของสภา 
  (๒) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

  
  ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประสานงาน 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” ประกอบด้วย ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิก ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินยี่สิบสี่คน ซึ่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
เสนอให้ประธานสภาแต่งตั้งจากสมาชิกในสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ละพรรค 
  หลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงาน
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  
 ข้อ ๑๖ กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑)  สภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  พ้นจากการเป็นสมาชิก 



 
 

 

 ๖๔  
 

การประชมุสภา
ผู้แทนราษฎร 

หน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ 

  (๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎรใหม่แทนคณะเดิม 
 

 ข้อ ๑๗  คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา 
  (๒) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย 

 

หมวด ๔ 
การประชุม 

 
ส่วนที่ ๑ 

วิธีการประชุม 
  
  ข้อ ๑๘ การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับ 
ก็ให้ประชุมลับ 
 การประชุมเปิดเผย ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบ 
ที่ประธานสภาก าหนด และประธานสภาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถรับได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีล่ามภาษามือด้วย เว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้แจ้ง 
ที่ประชุมทราบ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้ ให้ประธานสภา 
จัดให้มีการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว 
  ในการประชุมลับ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากประธานเท่านั้น และให้ประธานด าเนินการเพ่ือมิให้มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือ
กระท าการใด ๆ ที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต 



 
 

 

 ๖๕  
 

การจดัระเบียบวาระ 
การประชมุ 
 

การประชมุสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งแรก 
 

การนัดประชุม 
 

การส่งระเบียบวาระ 
การประชมุ 
 

วิธีการนัดประชุม 
หรือส่งเอกสาร 
 

การเรยีกประชุม 
เป็นพิเศษ 
 

 

 ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมครั้งแรกภายในสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมสามัญ
หรือวิสามัญของรัฐสภา 
  การประชุมครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่สภาก าหนดไว้ แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร
ประธานสภาจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือ และให้ประธานสภา
แจ้งเหตุที่สั่งงดในการประชุมครั้งถัดไป เว้นแต่ประธานบอกงดในที่ประชุมแล้ว 
  ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษ ให้เรียกประชุมได้ 
  
 ข้อ ๒๐ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัด 
ในที่ประชุมแล้วหรือเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนใดก็ได้ 
  การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควร 
จะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ 
  
 ข้อ ๒๑  ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องจะเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระ 
การประชุมอีกก็ได้ แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 
  
 ข้อ ๒๒ การนัดประชุมตามข้อ ๒๐ หรือการส่งเอกสารตามข้อ ๒๑ อาจด าเนินการ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ เมื่อประธานสภา
เห็นสมควร เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับ ให้เป็นไปตามท่ีประธานสภาก าหนด 
  
 ข้อ ๒๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กระทู้ถาม 
  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  (๓) รับรองรายงานการประชุม 
  (๔)  เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
  (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 



 
 

 

 ๖๖  
 

การปรึกษาหารือปัญหา
ก่อนเข้าสู่ระเบยีบวาระ
การประชมุ 
 

การเข้าประชุม 
 

กรณีไม่ครบองค์ประชุม 
 

ประธานเฉพาะคราว 
 

องค์ประชุม 
 

  ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใดของ
ระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 
  
 ข้อ ๒๔  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิก
ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใดได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด และให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจ้งให้สมาชิกทราบ 
  
 ข้อ ๒๕  ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้
หรือแสดงตนตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม
ตามมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญ ถ้ามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมพิจารณาได้ 
  เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว  
ให้ประธานด าเนินการประชุมได้ 
  เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมยืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง 
  ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
ยืนฟังตลอดเวลาที่อ่าน 
  
 ข้อ ๒๖   เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว จ านวนสมาชิกยังไม่ครบ
องค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 
  
 ข้อ ๒๗ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุด 
ซึ่งมาประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานสภา
และรองประธานสภาตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ หรือเพ่ือให้ที่ประชุมด าเนินการเลือก 
ประธานเฉพาะคราวส าหรับการประชุมครั้งนั้นในกรณีที่ที่ประชุมต้องประชุมปรึกษาเรื่องอ่ืน 
  ในการเลือกประธานเฉพาะคราว ให้น าความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามข้อ ๖ วรรคสอง มิให้น ามาใช้บังคับ ส่วนการลงคะแนนให้กระท า
เป็นการเปิดเผยตามข้อ ๘๓ 



 
 

 

 ๖๗  
 

การแถลงหรือชี้แจง 
ของผู้แทนองค์กร 
ต่อที่ประชุม 
 

อ านาจของประธาน 
ในที่ประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 

การกล่าวถ้อยค า 
ในที่ประชุม 
 

การขอแถลงหรือ
ชี้แจงของรัฐมนตรี 
ต่อที่ประชุม 
 

ล าดับการพิจารณา 
 

  ข้อ ๒๘ การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ 
การประชุม และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที ่จัดไว้  
เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
  
 ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 
  
 ข้อ ๓๐ ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุม  
ให้ประธานพิจารณาอนุญาต 
  สมาชิกอาจซักถามเพ่ือความกระจ่างแจ้งในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น แต่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะไม่ตอบก็ได้ ถ้าเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
  
 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา ให้ผู้แทนของ
องค์กรนั้นมีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมได้ เมื่อประธานอนุญาต 
  ในการแถลงหรือชี้แจง ให้น าความในข้อ ๖๙ ข้อ ๗๐ ข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๓๒ ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใด ๆ ก าหนดวิธีการ
ตรวจสอบองค์ประชุม สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่
เห็นสมควร 
  ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยไม่ได้สั่งอย่างใด และไม่มีรองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เลิกการประชุม 
  
 ข้อ ๓๓   รายงานการประชุม เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
ตรวจแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้สภารับรอง ให้ท าส าเนาวางไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ณ บริเวณสภา
เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ โดยสมาชิกอาจร้องขอตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด 



 
 

 

 ๖๘  
 

การขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม
โดยสมาชิก 
 

การรับรองรายงาน
การประชุม 
 

การเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ 
 

การห้ามโฆษณา
ข้อความ 
 

การจดรายงาน 
การประชุมลับ 
 

การแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม 
โดยคณะกรรมาธิการ
กิจการสภา
ผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิก 
 

  รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกท่ีมาประชุม ที่ลาการประชุม 
ที่ขาดการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง 
  สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง 
โดยยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าคณะกรรมาธิการไม่ยอมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตามที่ขอ สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันค าขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขอให้สภาวินิจฉัย 
  
 ข้อ ๓๔ รายงานการประชุมครั้งใด เมื่อได้วางส าเนาไว้เพ่ือให้สมาชิกตรวจดู
ตามข้อ ๓๓ แล้ว ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผู้แทนราษฎรแก้ไขเพ่ิมเติมเองหรือโดยสมาชิกขอแก้ไขเพ่ิมเติมก็ตาม ในคราวที่สภา
พิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
แถลงต่อท่ีประชุมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว 
  
 ข้อ ๓๕ เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภา 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน หรือรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่สภาสิ้นอายุ หรือสภา 
ถูกยุบ ให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 
  
 ข้อ ๓๖ สภาอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือ 
แต่เพียงบางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ 
  
 ข้อ ๓๗ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้คณะกรรมาธิการกิจการ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่ 
  
 ข้อ ๓๘  สภาอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินที่ได้กล่าวหรือปรากฏในการประชุมก็ได้ 
  



 
 

 

 ๖๙  
 

อ านาจของประธานสภา
ในการวินิจฉยัค าร้อง
และค าชีแ้จง 
 

การโฆษณาค าชี้แจง 
 

การแจ้งผลการด าเนินการ 
 

การจดัพิมพ์และโฆษณา
รายงานการประชุม 
 

การโฆษณาค าชี้แจง
กรณีมีการกลา่ว 
ถ้อยค าที่ก่อให้เกดิ
ความเสียหาย 
 

 ข้อ ๓๙  ในกรณีที่สมาชิกกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน อันอาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย บุคคลนั้น 
มีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น 
เพ่ือให้มีการโฆษณาค าชี้แจง 
  การยื่นค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมค าชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
และอยู่ในประเด็นที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น 
   

  ข้อ ๔๐ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงที่ผู้ร้อง
กล่าวอ้างมานั้นเป็นไปตามข้อ ๓๙ หรือไม ่
  ให้ประธานสภาวินิจฉัยค าร้องและค าชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้อง 
  ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงไม่เป็นไปตามข้อ ๓๙ 
ให้ยกค าร้องเสียและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
  ค าวินิจฉัยของประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 

  ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ประธานสภาได้วินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงเป็นไปตาม 
ข้อ ๓๙ ให้ประธานสภาจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ไว้ ณ บริเวณสภาที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ และโฆษณาโดยวิธีการอ่ืนตามที่ประธานสภา
เห็นสมควร 
  
 ข้อ ๔๒   เมื่อประธานสภาด าเนินการตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้แจ้งผู้ร้อง ผู้กล่าวถ้อยค า
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และท่ีประชุมรับทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม 
 

  ข้อ ๔๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม เพ่ือเป็น 
การเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป โดยอาจมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนด้วยก็ได้ เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่สภามีมติ
ไม่ให้เปิดเผย 
  



 
 

 

 ๗๐  
 

ความหมายของญัตต ิ
 

การเสนอญัตติ 
 

ญัตตทิี่ไม่ต้องม ี
ผู้รับรอง 
 

ญัตติขอมติให้
รัฐมนตรีเข้าร่วม
ประชุม 
 
ญัตติขอให้วินิจฉยั
ปัญหาเกีย่วกบั 
หน้าที่และอ านาจ 
ของสภา 
 

ญัตติขอให้
คณะกรรมาธิการ
กระท ากิจการใด ๆ  
 

ญัตติด่วน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเสนอญัตติ 

  
  ข้อ ๔๔ ญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาด 
ว่าจะให้ปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างไรต่อไป 
  
 ข้อ ๔๕ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา และต้องมี
จ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 
 

  ข้อ ๔๖ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา ๑๒๗ ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ตามมาตรา ๑๓๓ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ 
และญัตติท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  
 ข้อ ๔๗ ญัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องใดในที่ประชุม ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  
 ข้อ ๔๘ ญัตติขอให้สภามีมติว่ากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภา
ตามมาตรา ๒๑๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  
 ข้อ ๔๙ ญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามัญ
คณะใดคณะหนึ่งกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของสภาตามมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมี
จ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  
 ข้อ ๕๐  ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน หรือมีความจ าเป็นรีบด่วน
ในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคง 
ของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ ที่กระทบ 



 
 

 

 ๗๑  
 

การวินิจฉยัญตัติด่วน 
 

ญัตติที่จะก่อใหเ้กิดผล
ใช้บงัคับเป็นกฎหมาย 
 

ญัตติที่ไมต่้อง 
เสนอล่วงหน้า 
หรือเป็นหนังสือ 
 

การบรรจุญัตติ 
เข้าระเบียบวาระ 
การประชุม 
 

กระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง จะเสนอญัตติด่วนเพ่ือให้สภาพิจารณา 
เป็นการด่วนก็ได้ 
  ญัตติด่วนต้องไม่มีลักษณะท านองเดียวกับกระทู้ถาม และต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สภาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
  
 ข้อ ๕๑ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วน
หรือไม่ และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น 
  ให้ประธานสภาบรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
  ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วน ให้ประธานสภาด าเนินการต่อไป
ตามข้อ ๕๓ 
  
 ข้อ ๕๒ ญัตติที่จะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ต้องเสนอเป็นร่าง
พระราชบัญญัติและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  
 ข้อ ๕๓ ภายใต้บังคับข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ ให้ประธานสภาบรรจุญัตติเข้า
ระเบียบวาระการประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้นตามล าดับที่ยื่นก่อนหลัง  
ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 
  
 ข้อ ๕๔  ญัตติต่อไปน้ีไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนงัสือ 
  (๑) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
  (๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
  (๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๓๖ หรือข้อ ๓๘  
  (๔) ญัตติในข้อ ๕๕ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๘๔ 
  (๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
  ญัตติตาม (๒) ถ้าเป็นการเสนอเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เมื่อที่ประชุม
ลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ให้มีผลบังคับในการประชุมครั้งต่อไป 
  



 
 

 

 ๗๒  
 

ข้อยกเว้นในการ 
เสนอญัตติซ้อน 
 

การรบัรองญัตต ิ
ที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือ 
 

ข้อห้ามในการเสนอญตัติ
ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 
 

การแก้ไขเพิม่เติม  
หรือการถอนญตัต ิ
 

กรณีญตัตเิดมิตกไป 
 

ญัตติทีห่้ามเสนอพร้อม
การอภิปรายของผู้เสนอ 
 

การรบัรองญัตต ิ
ที่ต้องเสนอล่วงหน้า 
เป็นหนังสือ 
 

 ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมก าลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอ่ืนขึ้นมาพิจารณา 
เว้นแต่ญัตติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติ 
  (๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ท านองเดียวกัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
  (๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา หรือขอให้บุคคลใด 
ส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
   (๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมต ิ
  (๕) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
  (๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
  (๗) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
  ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  
ห้ามไม่ให้เสนอญัตติอ่ืนในข้อนี้อีก 
  
 ข้อ ๕๖ ญัตติตามข้อ ๕๕ (๖) และ (๗) ห้ามเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
  
 ข้อ ๕๗ ญัตติตามข้อ ๕๕ (๗) ห้ามเสนอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  
 ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา ให้ญัตติเดิม
เป็นอันตกไป 
  
 ข้อ ๕๙ ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อ
ในญัตตินั้น 
  
 ข้อ ๖๐ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรอง
โดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  
 ข้อ ๖๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุม จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม 
  



 
 

 

 ๗๓  
 

การถอนชื่อจากการเป็น
ผู้ร่วมเสนอญัตติหรือ 
ผู้รับรองญัตติ 
 

การถอนและการแก้ไข
เพิ่มเติมค าแปรญัตติ 
 

ผลของญัตติที่ตกไป 
 

ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน 
 

กรณีที่ญตัติเป็นอันตกไป 
 

การมอบหมายใหช้ี้แจงแทน 
 

 ข้อ ๖๒ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเป็น 
ผู้รับรอง จะกระท าได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม 
ในกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม 
  
 ข้อ ๖๓ การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าแปรญัตติจะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ 
  
 ข้อ ๖๔ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการ
เช่นเดียวกันจะกระท ามิได้ 
  ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุม หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
ไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้น 
เป็นอันตกไป 
  การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
  
 ข้อ ๖๕ ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามน าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกใน
สมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาต 
ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
  

ส่วนที่ ๓ 
การอภิปราย 

  
  ข้อ ๖๖ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน คือ ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติมีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 
  กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการ
ซึ่งได้สงวนความเห็น หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้
สงวนค าแปรญัตติไว้ในชั้นคณะกรรมาธิการ ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย 
  



 
 

 

 ๗๔  
 

กรณีมีผู้ขออภิปราย
หลายคน 
 

ประเด็นและข้อห้าม 
ในการอภิปราย 
 

การให้หยุดอภิปราย 
 

วิธีการประท้วง 
กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับ 
 

การถอนค าพูด 
 

ล าดับในการอภิปราย 
 

 ข้อ ๖๗ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้อง
เป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใด
ไม่มีผู้อภิปราย อีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปรายซ้อนได้ 
  การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับและ
ไม่ใหน้ับเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด 
  
 ข้อ ๖๘ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้
ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 
  
 ข้อ ๖๙  การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่ 
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้ อ่ืน และห้ามไม่ให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่าน 
ให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น และห้ามไม่ให้น าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุม เว้นแต่
ประธานจะอนุญาต 
  หา้มผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด 
และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 
  
 ข้อ ๗๐ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้น
หยุดอภิปรายก็ได้ 
  
 ข้อ ๗๑ สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้ยืนและยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืน
ข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่ ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่อง
ส่วนตัวหรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น 
 

  ข้อ ๗๒ เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ ๗๑ ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนหรือ
ตามค าวินิจฉัยของประธานได้ 
  ถ้าผู ้อภิปรายออกไปจากท่ีประชุมโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัยของประธาน  
ให้ประธานบันทึกการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม 



 
 

 

 ๗๕  
 

การปิดอภิปราย 
 

การอนุญาตให้บุคคลใด ๆ  
ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 

การลงมติ 
 

การอภิปรายสรุป 
 

กรณีที่การอภิปราย 
เป็นอันยุติ 
 

คะแนนเสียงข้างมาก 
 

การให้สญัญาณของ
ประธานในทีป่ระชุม 
 

การออกเสียงชี้ขาด 
 

  ข้อ ๗๓ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
  (๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
  (๒)  ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
  (๓)  ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 
 

  ข้อ ๗๔ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้
ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
  
 ข้อ ๗๕ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้อง
ลงมติในเรื่องนั้น จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งในแต่ละญัตติ มีสิทธิอภิปรายสรุป
ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 
  
 ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้
บุคคลใด ๆ  ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้ 
  
 ข้อ ๗๗  ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น ให้ผู้ที่ก าลังพูด 
หยุดพูดและนั่งลงทันท ี

 

ส่วนที่ ๔ 
การลงมติ 

  
  ข้อ ๗๘  ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภา ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ 
เพ่ือแสดงตนและตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ 
  ประธานมีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
  
 ข้อ ๗๙ เสียงข้างมากตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าความเห็น
ของที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากท่ีสุด 
  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



 
 

 

 ๗๖  
 

การออกเสียงลงคะแนน 
 

การออกเสยีงลงคะแนน 
หรือให้ความเห็นชอบ
ให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
 
ข้อห้ามในการออกเสียง
ลงคะแนนของรัฐมนตร ี
 

วิธีออกเสียง 
ลงคะแนนเปิดเผย 
 

วิธีออกเสียงลงคะแนนลับ 
 

  ข้อ ๘๐ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อสมาชิกเสนอ
ญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนขอให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ 
  ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีสมาชิกคัดค้าน 
และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนน
โดยเปิดเผย 
  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ 
  
 ข้อ ๘๑  การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารง 
ต าแหน่งใดตามมาตรา ๑๒๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ให้กระท าเป็นการลับ 
  
 ข้อ ๘๒ การออกเสียงลงคะแนน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกด้วย 
  
 ข้อ ๘๓ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
  (๒)  เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจ าตัวสมาชิก ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายคนตามวิธีที่ประธานก าหนด 
  (๓)  วิธีอ่ืนใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
  การออกเสียงลงคะแนนตาม (๑) หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้องให้เปลี่ยนเป็น
วิธีการตามที่ประธานก าหนด 
  การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) หรือ (๓) ได้ต่อเมื่อ
สมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ ๘๕ 
  การออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) หรือวรรคสอง ให้ประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า 
หกคนเป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
  
 ข้อ ๘๔   การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
  (๒) ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง
ท าเครื่องหมายตามประเด็นที่จะออกเสียง 



 
 

 

 ๗๗  
 

การขอนับคะแนนเสียงใหม ่
 

การลงคะแนนของสมาชิก
ซึ่งเขา้มาในทีป่ระชุม
ระหว่างการออกเสียง 
 
การประกาศมต ิ
 

ญัตติที่ไม่มีผู้คัดคา้น 
หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

การท าลายบัตรออกเสียง
ลงคะแนนลบั 
 

  (๓) วิธีอ่ืนใดซึ่งท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ที่ประชุมก าหนด 
  ให้น าความในข้อ ๘๓ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๘๕ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๘๓ (๑) แล้ว ถ้าสมาชิกร้องขอให้มี
การนับใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ และให้เปลี่ยน
วิธีการลงคะแนนเป็นวิธีตามข้อ ๘๓ (๒) เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่ายี่สิบห้าคะแนน 
จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้ 
  เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๘๓ (๒) แล้ว จะขอให้มีการนับคะแนนเสียง
ใหม่อีกไม่ได้ 
  
 ข้อ ๘๖ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนน 
  
 ข้อ ๘๗ เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  
ถ้าเรื่องใดที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ถึงจ านวนเท่าใดก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมจากผลการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีตามข้อ ๘๔ แล้ว ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงหรือ
ลบข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 
  
 ข้อ ๘๘ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม ่เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอ่ืนใด 
ที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน 
  
 



 
 

 

 ๗๘  
 

การจดัท าบันทึก 
การออกเสยีงลงคะแนน 
 

คณะกรรมาธิการสามญั
ประจ าสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้อ ๘๙ ให้เลขาธิการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน
และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ ณ บริเวณสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืน เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนน
เป็นการลับตามข้อ ๘๔ 

 

หมวด ๕ 
กรรมาธิการ 

  
  ข้อ ๙๐ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมาธิการมีจ านวนสิบห้าคน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่
และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
  (๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอ านาจกระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา สมาชิก
และผู้เคยเป็นสมาชิก การพัฒนาระบบและปรับปรุงการด าเนินกิจการของสภา ค าร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสภา รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจของสภาและองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ ตรวจสอบรายงานการประชุม 
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของสภา 
  (๓) คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ 
และองค์กรอัยการ การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการขององค์การมหาชน 
และกองทุนต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบรายงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เสนอต่อสภา 
  (๔) คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และการพัฒนาการกีฬาของไทย รวมทั้งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



 
 

 

 ๗๙  
 

  (๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศและ
ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ 
  (๖) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจกระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน
ทุกระดับ ได้แก่ ปัญหาหนี้สินของประเทศ หนี้สินภาคธุรกิจ หนี้สินภาคอุตสาหกรรม 
หนี้สินภาคประชาชน และหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร 
  (๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 
การพัฒนาการเกษตร การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต และการตลาด 
  (๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก ทางน้ า  
ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ และการพาณิชย์นาวี 
  (๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน  
จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า ช่องทางธรรมชาติ และ
ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร การเดินทางข้ามแดน การจัดการและการดูแลแรงงาน 
ข้ามแดน การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหาและการพัฒนาชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและความม่ันคงของประชาชน 
  



 
 

 

 ๘๐  
 

 (๑๐) คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่และอ านาจกระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
 (๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดการเงิน และสถาบันการเงินของประเทศ 
  (๑๒) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งกระท ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทย
ซ่ึงต้ังถ่ินฐานหรือไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ 
  (๑๓) คณะกรรมาธิการการต ารวจ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการต ารวจ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
  (๑๔) คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ มีหน้าที่
และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านงบประมาณ การจัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
  (๑๕)  คณะกรรมาธิการการทหาร มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การป้องกัน การรักษา 
ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ 
  (๑๖)  คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 
  (๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริม บ ารุงรักษา และ
คุม้ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคุ้มครองสัตว์ 



 
 

 

 ๘๑  
 

  (๑๘)  คณะกรรมาธิการการปกครอง มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๙) คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
บริหารราชการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 
  (๒๐) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
  (๒๑) คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
และมาตรการการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัย การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัย การพัฒนามาตรการในการป้องกันภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย รวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
  (๒๒) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการและมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  (๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา การจัดหา การใช้ 
การอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน รวมทั้งการแสวงหา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
  (๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา 



 
 

 

 ๘๒  
 

เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การส่งเสริมและเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
  (๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเศรษฐกิจของชาติ 
ธุรกิจภาคเอกชน ประชาชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่าง ๆ ในสังคมโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งนโยบายและแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ 
  (๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และ
อ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า 
การส่งออก ดุลการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน การประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหม่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
  (๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับก าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ แรงงานไทย
ในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรแรงงานในต่างประเทศ ตลอดจน
การลงทุนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานโดยรวม 
  (๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การวางแผน การส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  (๒๙) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม มีหน้าที่และ
อ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิต 



 
 

 

 ๘๓  
 

ของเกษตรกรทุกประเภทและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ตลอดจนมีความมั่นคง
อย่างยั่งยืนในอาชีพ 
  (๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์  
ท านุบ ารุงและคุ้มครองศาสนาและโบราณสถาน การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เอกลักษณ์ แบบวิถีชีวิตไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  (๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของชาติ 
และการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของ
ประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  (๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
ไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในเมืองและชนบท และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  (๓๓)  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก และการสาธารณสุข ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาการรักษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
  (๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 (๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และศึกษาผลกระทบอันเกิดจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 



 
 

 

 ๘๔  
 

การเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการ 
 

องค์ประชุมของ
คณะกรรมาธิการ 
 

การเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 
 

การออกเสียง 
ลงคะแนนเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการ 
 

ข้อห้ามในการ 
สอบหาข้อเท็จจริง 
 

  สมาชิกคนหนึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ 
  กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 
  เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ให้คณะกรรมาธิการสามัญรายงานให้ประธานสภาทราบ ในการกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน ในกรณีที่
การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็น
หน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องด าเนินการให้คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะ
ร่วมกันด าเนินการ 
  ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคล
หรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา
ก าหนด 
  
 ข้อ ๙๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ 
ไม่เกินจ านวนกรรมาธิการ การเสนอนั้นต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 
  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ 
มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุม
เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยให้มีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวน
สมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 
  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการ
เท่ากับจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อ
มากกว่าจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
  

 ข้อ ๙๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 



 
 

 

 ๘๕  
 

การประชุม
คณะกรรมาธิการ 
 
ต าแหน่งใน
คณะกรรมาธิการ 
 

การออกเสยีงลงคะแนน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรื่องที่หา้มพิจารณา 
ในการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

การประชมุ
คณะกรรมาธิการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

  การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
เลขานุการคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการก็ได้ 
 

  ข้อ ๙๒/๑*2

 ในกรณีมีเหตุอันสมควรที่ท าให้คณะกรรมาธิการไม่สามารถจัดการ
ประชุมคณะกรรมาธิการในสถานที่เดียวกันได้ ประธานคณะกรรมาธิการจะก าหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่ประธานสภาก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 การประชุมคณะกรรมาธิการด้วยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการตามข้อ ๙๒ โดยให้นับกรรมาธิการ 
ซึ่งแสดงตนเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มาประชุมและเป็นองค์ประชุม 
 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามข้อ ๘๓ (๒) โดยใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ 
 การประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ จะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ่ง มิได้ 
 (๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างข้อบังคับ 
 (๒) การพิจารณาเรื่องที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนด หรือที่
คณะกรรมาธิการมีมติให้กระท าเป็นการลับ 
 (๓)  การประชุมอ่ืนตามที่ประธานสภาประกาศก าหนด 
  
 ข้อ ๙๓ การประชุมคณะกรรมาธิการ ให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก  
และต าแหน่งอื่น ตามความจ าเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น 

                                                           

  *
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง หน้า ๑๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 
 

 

 ๘๖  
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที ่
แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ 
 

การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าคณะกรรมาธิการ
สามัญ 
 

การตัง้ 
คณะอนุกรรมาธิการ 
 

การน าบทบญัญตั ิ
เกี่ยวกับการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ 
 

  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ จะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียง
กับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 
  ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะมีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจ าคณะกรรมาธิการ  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามรายชื่อที่เลขาธิการเสนอ 
  
 ข้อ ๙๔ เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ หรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน ให้รอง
ประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  
ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
คณะกรรมาธิการล าดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 
  
 ข้อ ๙๕  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน คณะกรรมาธิการสามัญอาจตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจ าคณะกรรมาธิการ 
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  
 ข้อ ๙๖ คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาปัญหา 
อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ เว้นแต่หน้าที่และอ านาจในการสอบหา
ข้อเท็จจริง แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการก าหนด 
  ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระท ากิจการ หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จภายในเวลา 
ที่ก าหนด ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
  คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการมีจ านวนไม่เกินสิบคน 
โดยให้ตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน 
อนุกรรมาธิการทั้งหมด จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ  
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น 
 ให้น าความในข้อ ๙๒/๑ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 

โดยอนุโลม*3 
 

                                                           

  *
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง หน้า ๑๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 
 

 

 ๘๗  
 

ผู้มีสิทธิเขา้ฟัง 
การประชมุ 
คณะกรรมาธิการ 
 

การชีแ้จง 
แสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการ 
 

การประกาศ 
ก าหนดการประชุม 
คณะกรรมาธิการ 
 

การเรียกเอกสาร  
หรือบุคคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง 

  ข้อ ๙๗  การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื ่องที่พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่ ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือ
รองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ 
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
แจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้น 
สังกัดทราบ และให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสั่งการให้บุคคลนั้น
ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 
  การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  
มิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร 
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ ๙๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และผู้ซึ่งประธานของที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาต มีสิทธิเข้าฟังการประชุม 
  ในกรณีประชุมลับ ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การประชุมและได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
  
 ข้อ ๙๙   ภายใต้บังคับข้อ ๙๘ ผู้เสนอญัตติ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  
ได้ตลอดเรื่อง ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้ 
  การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกอ่ืนหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระท าการแทนได้ 
  
 ข้อ ๑๐๐ ให้เลขาธิการประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว้   
ณ บริเวณสภา และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือ 
ค าแปรญัตติ แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หากเรื่องใดจะก่อให้เกิดผลใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายหรือเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 



 
 

 

 ๘๘  
 

กรณีที่ค าแปรญัตต ิ
ต้องตกไป 
 

การสงวนค าแปรญัตติ 
 

การสงวนความเห็น 
 

การตัง้ข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 
 

รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 
 

การแจ้งผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ 
ต่อที่ประชมุ 
 

  ข้อ ๑๐๑  ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติใด  
ให้ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ  
หรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาตให้เลื่อนการชี้แจงไปวันอื่น 
  
 ข้อ ๑๐๒ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการ
ในข้อใดจะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 
  
 ข้อ ๑๐๓ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด 
จะสงวนความเห็นในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 
  
 ข้อ ๑๐๔ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงาน
ต่อสภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด 
  ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การกระท าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลง
หรือชี้แจงแทนก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 
  
 ข้อ ๑๐๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่า 
มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือให้สภาพิจารณา 
  ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือ 
ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีการอภิปราย 
  ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภา 
ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการให้คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืน 



 
 

 

 ๘๙  
 

การด าเนินการ 
กรณีคณะกรรมาธิการ
กระท ากิจการหรือ
พิจารณาเรื่องใดไม่เสรจ็ 
ตามก าหนด 
 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมาธิการ 
 

การเปิดเผยบันทึกการ
ประชุมหรือรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 
 

ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใดหรือไม่ ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม  
  
 ข้อ ๑๐๖  ถ้าสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการนั้น
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน 
  ในกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในระหว่างสมัยประชุม ให้ประธานสภา
เสนอต่อที่ประชุมโดยพลัน และที่ประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาที่ได้ก าหนดไว้หรือให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม หรือให้ด าเนินการอย่างอ่ืนสุดแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร 
แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม ก็ให้ประธานสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แล้วแจ้งให้สภาทราบภายหลัง 
  การนับระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันถัดจาก
วันที่สภามีมติก าหนดระยะเวลา 
  
 ข้อ ๑๐๗  บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธานสภาก าหนด 
  ในกรณีที่ จะไม่ เปิ ดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ ง  
ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อสภาเพ่ือให้สภามีมติมิให้เปิดเผย ทั้งนี้ 
หากสภามีมติมิให้เปิดเผย ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเก็บบันทึกการประชุม
หรือรายงานดังกล่าวไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด หากสภา 
มิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 
  การรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ประธานสภาก าหนด 
  
 ข้อ ๑๐๘  กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) สภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 



 
 

 

 ๙๐  
 

การตัง้กรรมาธิการ 
แทนต าแหน่งที่วา่ง 
 

การเสนอร่าง พ.ร.บ.  
 

การเสนอสรุปผล 
การรบัฟังความคิดเห็น
และรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบจากรา่ง พ.ร.บ.  
 

  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
  (๕) สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมาธิการทราบ 
  
 ข้อ ๑๐๙  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภา เพ่ือขอให้สภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 

หมวด ๖ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ 

 
  ข้อ ๑๑๐  ร่างพระราชบัญญัติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
  (๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง  
  หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง  
  ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ 
(๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญ การพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ประธานสภาก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
  



 
 

 

 ๙๑  
 

การตรวจสอบ 
ร่าง พ.ร.บ.  

การแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ร่าง พ.ร.บ. ก่อนบรรจุ
ระเบยีบวาระ 
 

การด าเนินการ 
กรณีร่าง พ.ร.บ. ที่ ส.ส. 
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น
ผู้เสนอ เป็นรา่ง พ.ร.บ. 
เกี่ยวด้วยการเงิน  
เกี่ยวด้วยการเงิน 
 

การประชุมเพื่อวินิจฉัย
ว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.  
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ 
 

การพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นผู้เสนอ 
 

การพิจารณา 
ให้ค ารับรองรา่ง พ.ร.บ. 
ของนายกรัฐมนตรี 
 
 

 ข้อ ๑๑๑  ร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธานสภาท าการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่อง ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ 
  
 ข้อ ๑๑๒  ในกรณีที ่ม ีการขอแก้ไขเพิ ่มเต ิมร ่างพระราชบัญญัต ิก ่อนที่
ประธานสภาสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้เสนอที่ 
ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติด้วย เว้นแต่เป็นการขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย 
  
 ข้อ ๑๑๓  ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ให้เลขาธิการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพื่อให้สภาทราบด้วย 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม 
  
 ข้อ ๑๑๔  ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตาม
มาตรา ๑๓๓ (๒) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานสภา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งค าแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัยตามมาตรา ๑๓๔ ของ
รัฐธรรมนูญ ก็ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ให้ค ารับรอง 
  เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแล้ว หากไม่พิจารณา 
ให้ค ารับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ 
  หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ข้อ ๑๑๕  ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของประธานสภาและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพ่ือพิจารณากรณีตามข้อ ๑๑๔ วรรคสาม ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 



 
 

 

 ๙๒  
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ในวาระที่หน่ึง 
 

การขอรับร่าง พ.ร.บ.  
ไปพิจารณาก่อน 
รับหลักการของ
คณะรัฐมนตรี 
 

กรณีมีมติรบัหลักการแห่ง
ร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา 
 
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ในวาระที่สอง 
 

  การประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด และให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๑๖  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ  
  
 ข้อ ๑๑๗  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและ
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  เพ่ือประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง สภาจะให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
สภามีมติ 
  ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกัน 
หลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  
แต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่า 
จะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระท่ีสอง 
  
 ข้อ ๑๑๘  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๒)  
และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่ 
สภาจะลงมติตามข้อ ๑๑๗ เมื่อที่ประชุมอนุมัติก็ให้รอการพิจารณาไว้ก่อน แต่ต้องไม่เกิน 
หกสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติ 
  เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนจากคณะรัฐมนตรีหรือพ้นก าหนดเวลา
ที่รอการพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมเป็นเรื่องด่วน 
  
 ข้อ ๑๑๙  ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ให้สภาพิจารณาตามล าดับต่อไปเป็นวาระท่ีสอง 
  การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
 



 
 

 

 ๙๓  
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
โดยคณะกรรมาธิการ 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการหรือทุพพลภาพ 
 

การตัง้คณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นผู้เสนอ 
 

การน าบทบัญญัตเิกี่ยวกบั
การตัง้คณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๒๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ สภาจะให้
คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ  
หรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 
  คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ 
แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  
 ข้อ ๑๒๑  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  (๑) ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับ
บุคคลประเภทนั้นโดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกและการเสนอชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  (๒)  ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 
  (๓)  จ านวนกรรมาธิการวิสามัญที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ 
โดยให้มีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมือง 
ที่มีอยู่ในสภา 
  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญให้น าความในข้อ ๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๒๒  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 
และให้น าความในข้อ ๑๒๑ (๒) (๓) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๒๓  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ 
สภาแล้ว หากคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก ถ้าสภามีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น  
ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญให้น าความในข้อ ๑๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 
 

 

 ๙๔  
 

การเสนอค าแปรญัตติ
ร่าง พ.ร.บ. 
 

รายงานการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ของ
คณะกรรมาธิการ 
 

การเสนอค าแปรญัตติ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 
 

การแปรญตัติรา่ง พ.ร.บ. 
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นผู้เสนอ 
 

  ข้อ ๑๒๔  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอและที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งซึ่ งเข้าชื่อเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 
และให้ด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ ๑๒๑ ต่อไป 
  
 ข้อ ๑๒๕  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง 
สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภา 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
  การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  
 ข้อ ๑๒๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง หากสภาเห็นว่างบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เสนอค าขอแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมาธิการ 
  
 ข้อ ๑๒๗  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานต่อ
ประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง 
และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  
และในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากร่างพระราชบัญญัติ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 



 
 

 

 ๙๕  
 

การตัง้ข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 
 

การด าเนินการ 
กรณีที่สภาลงมตแิก้ไข
เพิ่มเตมิจนท าใหม้ี
ลักษณะเป็นร่าง พ.ร.บ. 
เกี่ยวด้วยการเงิน 
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
โดยกรรมาธิการเต็มสภา 
 

การพิจารณาเรยีงมาตรา 
 

การด าเนินการกรณีได้รบั
แจ้งเรื่องการรับรองร่าง 
พ.ร.บ. ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
จนมีลักษณะเป็นรา่ง พ.ร.บ. 
เกี่ยวด้วยการเงินจาก
นายกรัฐมนตร ี
 
 

  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควร
ปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้ที่ประชุม
สภาพิจารณา และให้น าความในข้อ ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๒๘  ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ และ
ในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง 
ถ้าสภาได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดและประธานสภาเห็นเอง หรือมีสมาชิกทักท้วงต่อ
ประธานสภาโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระ 
ที่สามไว้ก่อน และส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว และให้น าความ  
ในข้อ ๑๑๔ และข้อ ๑๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๒๙  เมื่อประธานสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงินจากนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๑๒๘ แล้ว ให้สภาด าเนินการลงมติในวาระที่สาม
ต่อไป แต่ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรองก็ให้สภาด าเนินการแก้ไข เพ่ือมิให้ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
  
 ข้อ ๑๓๐  ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธาน 
มีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย 
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ
และการพิจารณาของสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 
  
 ข้อ ๑๓๑  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา
และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือผู้แปรญัตติ 
ที่มีการสงวนค าแปรญัตติ  หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ เว้นแต่ที่ประชุม 
จะลงมติเป็นอย่างอ่ืน 



 
 

 

 ๙๖  
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ในวาระที่สาม 
 

การพิจารณาสรปุ 
ร่าง พ.ร.บ. ทัง้ฉบับ 
 

การเสนอร่าง พ.ร.บ.  
ต่อวุฒิสภา 
 

การด าเนินการกรณี
วุฒิสภามีการแก้ไข
เพิ่มเตมิรา่ง พ.ร.บ. 
 

กรณีที่ร่าง พ.ร.บ.  
เป็นอันตกไป 
 

การยกร่าง พรบ.  
ที่ถูกยับยั้งขึ้นมา
พิจารณาใหม่ 
 

  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณา
เรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๓๒  เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่าง 
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าได้  
แต่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 
 

  ข้อ ๑๓๓  เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้สภา
ลงมติในวาระท่ีสามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย 
  
 ข้อ ๑๓๔ ในกรณีท่ีสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ก็ดี หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบก็ดี ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
  
 ข้อ ๑๓๕  ร่างพระราชบัญญัติใดต้องยับยั้งไว้โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗  
ของรัฐธรรมนูญ เมื่อก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘ ของรัฐธรรมนูญได้ล่วงพ้นไป สมาชิก
อาจเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้ยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้ง  
ไว้นั้นขึ้นเพ่ือให้สภาพิจารณาลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาหรือร่าง 
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา เว้นแต่กรณียับยั้งร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๗๑ 
(๑) หรือ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
  
 ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติใด  
ให้ประธานสภาด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา 
  ให้มีสารบบลงวันที่สภาส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา และวันที่สภา
ได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนจากวุฒิสภา 
  
 ข้อ ๑๓๗  ในกรณีที่วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอไปตาม
ข้อ ๑๓๖ ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน เพ่ือให้สภา
พิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภาหรือไม่ 



 
 

 

 ๙๗  
 

การชะลอเพื่อตรวจสอบ 
ร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ก่อนส่งไปยังนายกรัฐมนตร ี
 

การทบทวนข้อผิดพลาด
ของร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

การตัง้ข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน 
 

  ถ้าสภาไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประธานด าเนินการให้สภา
ก าหนดจ านวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกัน เมื่อสภาได้ก าหนดจ านวนและตั้ งกรรมาธิการ
ร่วมกันแล้ว ให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภา 
  เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอ
รายงานและร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อประธานสภา เพ่ือให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว 
  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบ
หรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณา และให้น าความในข้อ ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๓๘  ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความ
ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นมา
พิจารณาทบทวน หากท่ีประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาก็ให้ด าเนินการได ้ 
  การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน ามาพิจารณา
ทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน 
  การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น และให้กระท าในที่ประชุมสภา 
  เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภาเพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป 
 

  ข้อ ๑๓๙  ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญ 
ให้ประธานสภาชะลอไว้สามวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 
 



 
 

 

 ๙๘  
 

การรบัฟังความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. 
 

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภา
เห็นชอบให้พิจารณา
ต่อไป 
 

การตัง้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันขึ้นใหม่เพื่อ
พิจารณารา่ง พ.ร.บ.  
 

การด าเนินกระบวน
พิจารณารา่ง พ.ร.บ.
ต่อไป 
 

ความหมายของ
กระทู้ถาม 
 

  ข้อ ๑๔๐  เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง สภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมก็ได้  

 

หมวด ๗ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 

 
   ข้อ ๑๔๑  เมื่อรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ (๙) ประกอบมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ค้างการพิจารณาอยู่ในวาระใด ก็ให้พิจารณาต่อไปในวาระนั้น และให้ประธานสภา 
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม่ 
  
 ข้อ ๑๔๒  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน ให้สภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาขึ้นใหม่และให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภา 
เพ่ือทราบ 
  
 ข้อ ๑๔๓  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาให้ด าเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

 

หมวด ๘ 
กระทู้ถาม 

  
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑๔๔  กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญ 
 



 
 

 

 ๙๙  
 

ประเภทของกระทู้ถาม 
 

การตัง้กระทูถ้ามใหม ่
 

การบรรจุระเบยีบวาระ
กระทู้ถามสดด้วยวาจา
และกระทู้ถามทั่วไป 
 

ลักษณะของกระทูถ้าม 
 

ลักษณะต้องห้าม 
ของกระทูถ้าม 
 

การตรวจข้อบกพร่อง
ของกระทูถ้าม 
 

 ข้อ ๑๔๕  กระทู้ถามมี ๓ ประเภท คือ 
   (๑) กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
  (๒) กระทู้ถามท่ัวไป 
  (๓) กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  
 ข้อ ๑๔๖  การตั้งกระทู้ถาม ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามมีอิสระ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ 
  กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
  
 ข้อ ๑๔๗  กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
  (๒)  เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก  
  (๓)  เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
  (๔)  เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
  (๕)  เป็นการให้ออกความเห็น 
  (๖)  เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
  (๗)  เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
  (๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด เว้นแต่ที่เก่ียวกับการงานในหน้าที่ราชการ 
  
 ข้อ ๑๔๘  กระทู้ถามตามข้อ ๑๔๗ (๓) และ (๔) นั้น จะตั้งกระทู้ถามขึ้นใหม่ได้ 
ในเมื่อสาระส าคัญต่างกัน หรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน 
  
 ข้อ ๑๔๙  กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถาม ให้ประธานสภาท าการตรวจสอบ และ
หากมีข้อบกพร่อง ให้ประธานสภาแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ 
  
 ข้อ ๑๕๐  การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ไม่เกิน 
สามกระทู้และกระทู้ถามทั่วไปไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมจ านวนมากหรือมีกระทู้ถามทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ 



 
 

 

 ๑๐๐  
 

การตอบกระทู้ถาม 
 

กรณีที่ไมต่้องตอบ 
กระทู้ถาม 
 

ลักษณะของการตัง้ 
และการตอบกระทู้ถาม 
 

การถอนกระทู้ถาม 
 

กรณีกระทู้ถามตกไป 
 

การน ากระทู้ถาม 
ออกจากระเบียบวาระ 

ล าดับกระทู้ถาม 
 

  การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุม ให้จัดตามล าดับ คือ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
และกระทู้ถามทั่วไป 
  
 ข้อ ๑๕๑  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภา
เพ่ือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มี เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ท าให้ไม่อาจตอบกระทู้ แต่ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวัน
ประชุมสภา และให้ก าหนดว่าจะตอบได้เม่ือใด 
  ในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม จะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม 
  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 

  ข้อ ๑๕๒  การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือ 
มีลักษณะเป็นการอภิปราย 
  การตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้น าความในวรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๕๓  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเม่ือใดก็ได้ 
  
 ข้อ ๑๕๔  กระทู้ถามใดที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ เมื่อได้รับ  
ความยินยอมของผู้ตั้งกระทู้ถาม 
  
 ข้อ ๑๕๕  กระทู้ถามตกไป เมื่อ 
  (๑) ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
  (๒)  สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง 
  (๓)  คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
  (๔)  สภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 
 

 



 
 

 

 ๑๐๑  
 

กรณีมีกระทู้ถามสด
ด้วยวาจาที่เกินจ านวน 
 

การบรรจุระเบยีบวาระ
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 

ก าหนดเวลาการถาม 
และการตอบ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 

การตั้งและลักษณะ
ของกระทู้ถามสด 
ด้วยวาจา 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

 
  ข้อ ๑๕๖  การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
ได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
  (๒)  เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
  (๓)  เป็นเรื่องเร่งด่วน 
  ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสด 
ด้วยวาจาหรือไม่ 
  
 ข้อ ๑๕๗  ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัย
แล้วเกินจ านวนสามกระทู้ ให้ประธานสภาจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้ ในจ านวน 
สามกระทู้นี้ หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลาก
ขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 
  
 ข้อ ๑๕๘  กระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัยตามข้อ ๑๕๖ หรือได้
ด าเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา 
  
 ข้อ ๑๕๙ การถามและการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  
มีก าหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบนาที 
  เรื่องใดที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าลักษณะกระทู้ถามสดด้วยวาจาตามข้อ ๑๕๖ 
หรือไม่อนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุอ่ืนใด 
ที่มิใช่การขอเลื่อนการตอบของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้เป็นอันตกไป หากสมาชิกยัง
ประสงค์ท่ีจะตั้งเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาอยู่ ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
  
 



 
 

 

 ๑๐๒  
 

การถามและการตอบ
กระทู้ถามสดด้วยวาจา
และการขยายเวลา 
 

การตัง้กระทูถ้ามทั่วไป 
 

การวินิจฉยัและ 
การจดัส่งกระทู้ถาม 
ไปยังรัฐมนตร ี
 

ก าหนดเวลาบรรจุ
ระเบยีบวาระ 
 

กรณีเปลี่ยนแปลง 
ค าถาม การถาม 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 

 ข้อ ๑๖๐  กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่ละกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง
และต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาสามสิบนาที เว้นแต่ในการประชุมครั้งใด
มีกระทู้ถามสดด้วยวาจาน้อยกว่าสามกระทู้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายใน
เวลาหกสิบนาที 
  
 ข้อ ๑๖๑  ในระหว่างการถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา หากประธานวินิจฉัยว่า
ค าถามข้อใดเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔๗ ให้ประธานมีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลง
ค าถาม  

 

ส่วนที่ ๓ 
กระทู้ถามทั่วไป 

 
  ข้อ ๑๖๒  การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมสภา
หรือในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รับรองว่าถูกต้องแม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมี
ค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก  
 

  ข้อ ๑๖๓  ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔๗ 
หรือมีลักษณะตามข้อ ๑๔๘ และเม่ือวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบภายในเจ็ดวัน 
  กระทู้ถามท่ีประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม ให้จัดส่งไปยังนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม 
  
 ข้อ ๑๖๔  กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ ๑๖๓ 
วรรคสอง 
  



 
 

 

 ๑๐๓  
 

กระทู้ถามที่ต้องตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

การจดัล าดับ 
กระทู้ถามทั่วไป 
 

สิทธิในการซักถาม
เพิ่มเติม 
 
 

ลักษณะและการตั้ง
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 

การด าเนินการ 
เกี่ยวกับกระทู้ถาม 
กรณีสิ้นสุดสมัยประชุม 
 

 ข้อ ๑๖๕  กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานสภาแจ้ง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพ่ือด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ ๑๖๓ วรรคสอง 
  เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้วให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบ
กระทู้ถามมาเพ่ือให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
  หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดเพ่ือประธานสภาแจ้งให้ 
ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
  
 ข้อ ๑๖๖ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปตามข้อ ๑๖๒ ในการประชุมให้บรรจุกระทู้ 
ล าดับแรกของสมาชิกเข้าระเบียบวาระการประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 
  เมื่อได้ตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาบรรจุกระทู้ล าดับถัดไปของ 
แต่ละบุคคลเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานสภา 
  กระทู้ที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับการบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมให้ประธานสภา
รวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
ภายในสามสิบวัน 
  
 ข้อ ๑๖๗ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีได้ตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถาม
ต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานอนุญาต  
 

ส่วนที่ ๔ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 
  ข้อ ๑๖๘  กระทู้ถามที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะบุคคล หรือ
สมาชิกระบุว่าให้ตอบในห้องกระทู้ถาม ให้ถือเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ ประธานสภาอาจ
ก าหนดให้มีการถามและการตอบในห้องกระทู้ถามก็ได้ 



 
 

 

 ๑๐๔  
 

การจัดห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ 
 

การจดัล าดับกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ 
 

จ านวนที่ก าหนด 
ในการถามกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ 
 

การถามและการตอบ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 

ก าหนดเวลาตอบ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 

การด าเนินการเกีย่วกับ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ
กรณีสิ้นสุดสมยัประชมุ 
 

  การตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามแยกเฉพาะ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรอง
ว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามแยกเฉพาะก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมี
ค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก และให้น าความในข้อ ๑๖๓ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๖๙  ให้ประธานสภาจัดให้มีห้องกระทู้ถามในบริเวณสภา เพ่ือให้มีการถาม
และการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้โดยสะดวก 
  
 ข้อ ๑๗๐  ให้ประธานสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะเพ่ือมาตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ตามข้อ ๑๖๓ วรรคสอง 
  หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด เพ่ือประธานสภา
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
  
 ข้อ ๑๗๑  ให้บรรจุกระทู้ถามแยกเฉพาะ เข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ ๑๖๓ วรรคสอง ตามล าดับ
ก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 
  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ยังไม่ได้ตอบหรือที่ยังไม่ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม ให้ประธานสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน 
  
 ข้อ ๑๗๒  เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามให้ประธานสั่งให้ด าเนินการถาม
และตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะในห้องกระทู้ถาม 
  ให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม และให้น าความในข้อ ๑๖๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๗๓  ในการประชุมครั้งหนึ่งให้มีกระทู้ถามแยกเฉพาะตามจ านวนที่
ประธานสภาก าหนด 



 
 

 

 ๑๐๕  
 

การขอเปดิอภปิรายทัว่ไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตร ี
 

การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของญตัต ิ
 

การอภปิรายชี้แจง 
 

การเผยแพร่การถาม
และการตอบกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ 
 

การอภปิรายและ 
การลงมติไม่ไว้วางใจ 
 

  กระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ต้องถามและตอบให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลายี่สิบนาที 
  
 ข้อ ๑๗๔  การเผยแพร่การถามและการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะให้น าความ 
ในข้อ ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๙ 
การเปิดอภิปรายทั่วไป 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
 
  ข้อ ๑๗๕  เมื่อสมาชิกมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป
ตามมาตรา ๑๕๑ ของรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นต่อประธานสภาเป็นหนังสือแสดงว่า จะเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะในเรื่องใดบ้าง 
  
 ข้อ ๑๗๖  เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามข้อ ๑๗๕ แล้ว ให้ท าการตรวจสอบ 
หากมขี้อบกพร่องให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 
  เมื่อประธานสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
  
 ข้อ ๑๗๗  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง 
  การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง จะชี้แจงค าอภิปรายของสมาชิกทีละคนเป็นล าดับไป
หรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้ 
  
 ข้อ ๑๗๘  ในการอภิปรายและการลงมติไม่ไว้วางใจ สมาชิกมีอิสระจาก 
พรรคการเมือง ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ 
  การอภิปรายตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว ให้น าความใน 
หมวด ๔ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นข้อ ๖๗ และข้อ ๖๙  



 
 

 

 ๑๐๖  
 

การขอเปดิอภปิราย
ทั่วไปเพื่อซักถาม
ข้อเท็จจรงิหรือ
เสนอแนะปญัหาต่อ
คณะรัฐมนตร ี
 

การอภิปราย 
 

การรักษาระเบียบ 
และความเรียบร้อย 
ในสถานที่ประชุม 
 
 

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จ าเป็น และ
ห้ามมิให้น าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุม มิให้น ามาใช้บังคับ 
  การน าเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม ในการอภิปรายตามวรรคหนึ่ง
ที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย 
หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม สมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบ 
ผลแห่งการกระท านั้น 

 

ส่วนที่ ๒ 
การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ 

 
  ข้อ ๑๗๙  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ ให้ท า
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
  เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น าความในข้อ ๑๗๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๘๐  ในการอภิปราย ให้น าความในหมวด ๔ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๐ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย   

 
  ข้อ ๑๘๑  สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม 
บุคคลซึ่งเข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่
ประธานสภาก าหนด บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอก
สถานที่ประชุมของสภา 
  การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม 
หรือชุดพระราชทาน หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุม 



 
 

 

 ๑๐๗  
 

อ านาจของประธาน 
ในการรักษาระเบยีบ
และความเรียบร้อย 
ในที่ประชุม 
 

การรักษาระเบียบ 
และความเรียบร้อย 
ในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก 
 

การงดใช้ข้อบังคับ
ชั่วคราวเฉพาะกรณี 
 

การตีความข้อบังคับ 
 

  ข้อ ๑๘๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานมีอ านาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอน
ค าพูด ห้ามพูดในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่ ให้กล่าวขออภัยในที่ประชุม หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ประชุมโดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้ 
  ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานมีอ านาจ 
สั่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาน าตัวออกจากสถานที่ประชุมของสภาหรือออกไปให้พ้น  
บริเวณสภา ทั้งนี้ วิธีการหรือขั้นตอนการน าตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
  เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของประธานย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 
  ค าสั่งของประธานตามข้อนี้ ผู้ใดจะโต้แย้งไม่ได้ 
  
 ข้อ ๑๘๓  การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับคคลภายนอก
ที่จะเข้ามาในที่ประชุม หรือบริเวณสภา หรือเข้าฟังการประชุม ตลอดจนมารยาทของบุคคล 
เช่นว่านั้น และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วยการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา
ก าหนด 

 

หมวด ๑๑ 
บทสุดท้าย 

 
  ข้อ ๑๘๔  ถ้าประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้งดใช้ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
เฉพาะกรณี หากที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก 
ในที่ประชุมก็ให้งดใช้ได้ 
  
 ข้อ ๑๘๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๙ ของรัฐธรรมนูญ ถ้ามีปัญหาที่จะต้อง 
ตีความข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมได้ลงมติวินิจฉัย 
โดยคะแนนเส ียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา 
เป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 



 
 

 

 ๑๐๘  
 

การแก้ไขเพิม่เติม
ข้อบังคับ 
 

การให้ความคุ้มกัน
สมาชิกในสมัยประชุม 
 

การแจ้งปล่อยสมาชิก 
ที่ถูกจับต่อทีป่ระชุม 
 

ผลของการด าเนินการ 
ตามข้อบงัคับเดมิ 
 

การน าประมวล
จริยธรรมของสมาชิก
และกรรมาธิการ 
มาใช้โดยอนุโลม 
 

  การขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้โดยประธานขอปรึกษา
หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  
 ข้อ ๑๘๖  การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีจ านวน
สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
 การเสนอและพิจารณาญัตติในวรรคหนึ่ง ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 ข้อ ๑๘๗  ในกรณีมีเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้มีการจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาใน
คดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานสภา
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากประธานสภาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ข้อ ๑๘๘  ในกรณีที่ประธานสภาได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
หรือวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสแรก 
ที่มีการประชุม 

 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๑๘๙  ข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จไปแล้ว
ก่อนใช้ข้อบังคับนี้ ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่
ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ 
  
 ข้อ ๑๙๐  ให้น าข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลม จนกว่า
จะได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแล้ว 



 
 

 

 ๑๐๙  
 

การด ารงต าแหน่งต่อไป
ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญั 
 
ผลของข้อบังคับ ระเบยีบ 
ประกาศ หรือค าสั่งทีใ่ช้
บังคับตามข้อบังคับเดมิ 
 

  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 
  
 ข้อ ๑๙๑  ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาตั้งก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น 

 

  ข้อ ๑๙๒ ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ชวน  หลีกภัย  
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับ 
การประชุมรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
             โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภา
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ ในความผูกมัดแห่งอาณัติ 
มอบหมายหรือความครอบง าใด ๆ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันมี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ น ามาซึ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งนี้ โดยยึดหลักการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธ ารงไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๖ (๑๑) และมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย รัฐสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นไว้แทนข้อบังคับ 
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้  
  
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓”   
  
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*1 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ ค าว่า  
  “รัฐสภา” หมายถึง รัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้หมายความ
รวมถึงวุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุ 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอ่ืนใดตามมาตรา ๑๒๖  
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญด้วย  
  “ประธาน” หมายถึง ประธานของที่ประชุมรัฐสภา  
  “สมาชิกรัฐสภา” หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  

                                                           

  *
1ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง หน้า ๖๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์



 
 

 

 ๑๑๒  
 

  “การประชุมรัฐสภา” หมายถึง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้
หมายความรวมถึงการประชุมวุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใดด้วย  
  “ที่ประชุมรัฐสภา” หมายถึง ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้หมายความ
รวมถึงที่ประชุมวุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุ
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใดด้วย  
  “สถานที่ประชุมของรัฐสภา” หมายถึง สถานที่ประชุมของรัฐสภา ณ อาคาร 
ที่ท าการของรัฐสภา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจประชุมในอาคาร 
ทีท่ าการของรัฐสภาได้ ประธานรัฐสภาอาจก าหนดสถานที่ประชุมของรัฐสภา ณ สถานที่อ่ืน
เป็นการชั่วคราวก็ได้  
   “เลขาธิการรัฐสภา” หมายถึง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากประธานรัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตาม
ข้อบังคับนี้  
  “รองเลขาธิการรัฐสภา” หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภาซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
ประธานรัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตาม
ข้อบังคับนี้   
  
 ข้อ ๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามข้อบังคับ และมีอ านาจออกระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

 
หมวด ๑ 

หน้าที่และอ านาจของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา 
และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา 

 
  ข้อ ๕  ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที ่
  (๒)  ก าหนดการประชุมรัฐสภา  
  (๓) ควบคุมและด าเนินกิจการของรัฐสภา  
  (๔)  รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภา   

ผู้รักษาการ 

หน้าที่และอ านาจ 
ของประธานรัฐสภา 



 
 

 

 ๑๑๓  
 

  (๕) เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก  
 (๖) แต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตาม (๗)  
  (๗) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับนี้  
 

 ข้อ ๖  รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานรัฐสภาในกิจการ
อันเป็นหน้าที่และอ านาจของประธานรัฐสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย   
  เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา  
  
 ข้อ ๗  เลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑)  นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก  
  (๒) เชิญผู้เป็นประธานชัว่คราวของที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
  (๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
  (๔)  จัดท ารายงานการประชุมรัฐสภาและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน  
  (๕) ยืนยันมติของรัฐสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  (๖) รักษาสรรพเอกสารข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของรัฐสภา   
  (๗)  ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด  
  (๘)  ปฏิบัติการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย  
 

  ข้อ ๘  รองเลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่ช่วยเลขาธิการรัฐสภาในกิจการอันเป็น
หน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภา หรือปฏิบัติการตามท่ีเลขาธิการรัฐสภามอบหมาย   
  เมื่อไม่มีเลขาธิการรัฐสภา หรือเลขาธิการรัฐสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการรัฐสภา  
 
 
 
 
 
 

หน้าทีข่อง 
รองเลขาธิการรัฐสภา 

หน้าทีแ่ละอ านาจ 
ของรองประธานรัฐสภา 

หน้าทีข่องเลขาธิการรัฐสภา 



 
 

 

 ๑๑๔  
 

กรณีที่รัฐสภา 
ต้องประชมุร่วมกัน 

การร้องขอให ้
เรียกประชุม 
สมัยวิสามัญ 

การประชมุลับ 

หมวด ๒ 
การประชุมรัฐสภา 

 

ส่วนที่ ๑ 
วิธีการประชุม 

 
  ข้อ ๙  การประชุมรัฐสภาให้เป็นการเปิดเผย เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก
รัฐสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ 
ก็ให้ประชุมลับ  
  ในการประชุมเปิดเผย ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมรัฐสภาได้ตาม
ระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด และให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการถ่ายทอดสด 
การประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถรับได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีล่ามภาษามือด้วยเว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้ แจ้ง 
ที่ประชุมทราบ   
  ในกรณีไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้ ให้ประธาน
รัฐสภาจัดให้มีการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อ 
ที่เหมาะสมโดยเร็ว  
  ในการประชุมลับ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากประธานเท่านั้น ให้ประธานด าเนินการเพ่ือมิให้มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง 
หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต  
 

  ข้อ ๑๐  การประชุมรัฐสภาให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๖ ของ
รัฐธรรมนูญ  
  
 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อร้องขอให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญ 
ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลภายในสามวันของวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องขอ  
  เมื่อได้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาแล้ว ให้แจ้งประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ  
  

การประชมุรัฐสภา 

การประชมุเปดิเผย 



 
 

 

 ๑๑๕  
 

การนัดประชุม 

การส่งระเบยีบวาระ
การประชมุและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการนัดประชุม 
หรือส่งเอกสาร 

 ข้อ ๑๒  การนัดประชุมรัฐสภาต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อประธาน 
ได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว หรือเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนใดก็ได้  
  การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันโดยไม่นับรวมวันส่งหนังสือ
และวันประชุม แต่ถ้าประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีเร่งด่วน  
แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  
  
 ข้อ ๑๓  การนัดประชุมรัฐสภาตามข้อ ๑๒ ต้องส่งระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมรัฐสภา ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภาอีกก็ได้แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  
  
 ข้อ ๑๔ การนัดประชุมตามข้อ ๑๒ หรือการส่งเอกสารตามข้อ ๑๓ อาจ
ด าเนินการทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน 
เพ่ิมเติมอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ เมื่อประธานรัฐสภาเห็นสมควร แต่หากมีสมาชิกผู้ใด 
ร้องขอให้ส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ ก็ให้ด าเนินการส่งให้ตามนั้นด้วย เว้นแต่การจัดส่ง
เอกสารลับให้เป็นไปตามท่ีประธานรัฐสภาก าหนด  
  
 ข้อ ๑๕  การจัดระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาให้จัดตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
  (๒) รับรองรายงานการประชุม  
  (๓) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (๔) เรื่องท่ีค้างพิจารณา  
  (๕) เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  (๖) เรื่องอ่ืน ๆ  
  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใด
ของระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาก็ได้  
  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้จัดเรื่องซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องใด
เป็นเรื่องด่วน ก็ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาและอาจจัดให้ตามที่คณะรัฐมนตรีขอ   
  

การจดัระเบยีบวาระ 
การประชมุ 

การจดัระเบยีบวาระ 
เรื่องด่วน 



 
 

 

 ๑๑๖  
 

ล าดับการพิจารณา 

การกล่าวถ้อยค า 
ในที่ประชุม 

การขอแถลงหรือ
ชี้แจงของรัฐมนตรี
ต่อที่ประชมุ 

 ข้อ ๑๖  ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกรัฐสภาผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสาร
ที่จัดไว้หรือแสดงตนตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด เมื่อมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็น
องค์ประชุม  
  เมื่อมีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว 
ให้ประธานด าเนินการประชุมได้  
  เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภายืนขึ้นจนกว่าประธาน
ได้นั่งลง  
  ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส ให้ผู้อยู่ในที่ประชุม
รัฐสภายืนฟังตลอดเวลาที่อ่าน  
 

  ข้อ ๑๗  เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมรัฐสภาไปสามสิบนาทีแล้ว สมาชิกรฐัสภา
ยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาไปก็ได้  
 

  ข้อ ๑๘  เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ให้สมาชิกรัฐสภา 
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุม
ด าเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวส าหรับการประชุมครั้งนั้น  
  
 ข้อ ๑๙ การประชุมรัฐสภา ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาตามเรื่องที่มีอยู่
ในระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบ
วาระการประชุมรัฐสภาที่จัดไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
  
 ข้อ ๒๐  ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมรัฐสภา ให้ยกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว จึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นค ากล่าวกับประธาน
เท่านั้น   
 

 ข้อ ๒๑ ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมรัฐสภา ให้ประธาน
พิจารณาอนุญาต  
  สมาชิกรัฐสภาอาจซักถามเพ่ือความกระจ่างในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น 
แต่รัฐมนตรีจะไม่ตอบก็ได้ เมื่อเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  

องค์ประชมุ 

กรณีไมค่รบองคป์ระชมุ 

ประธานชัว่คราว 
ของทีป่ระชุม 

การด าเนินการ 
ประชมุ 



 
 

 

 ๑๑๗  
 

อ านาจของประธาน 
ในที่ประชุม 

รายงานการประชุม 

การแถลงต่อที่ประชมุ
กรณีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมรายงาน 
การประชมุ 

การรับรองรายงาน 
การประชมุ 

การขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม 

  ข้อ ๒๒  ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมรัฐสภาในปัญหาใด ๆ สั่งพัก 
การประชุมรัฐสภา เลื่อนการประชุมรัฐสภา หรือเลิกการประชุมรัฐสภาได้ตามที่เห็นสมควร 
  ถ้าประธานลงจากบัลลังก์โดยมิได้สั่งอย่างใด ให้เลิกการประชุมรัฐสภา   
  
 ข้อ ๒๓  รายงานการประชุมรัฐสภา เมื่อเลขาธิการรัฐสภาจัดท าเสร็จแล้ว 
ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะเสนอให้รัฐสภารับรองให้ท าส าเนาวางไว้  
ณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวันเพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูได้ รวมทั้งเสนอให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนด้วย   
  รายงานการประชุมรัฐสภาทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่มาประชุม  
ที่ลาการประชุม ที่ขาดการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง  
  สมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมรัฐสภาดังกล่าว  
ให้ตรงตามที่เป็นจริง โดยยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมต่อเลขาธิการรัฐสภา ถ้าเลขาธิการ 
รัฐสภาไม่ยอมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตามที่ขอ สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันค าขอ 
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาวินิจฉัย   
  
 ข้อ ๒๔ รายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใด เมื่อได้วางส าเนาไว้เพ่ือให้สมาชิก
รัฐสภาตรวจดูแล้ว ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังโดยสมาชิกรัฐสภาขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในคราวที่รัฐสภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมรัฐสภานั้น เลขาธิการรัฐสภาจะต้อง
แถลงต่อท่ีประชุมรัฐสภาถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว  
  
 ข้อ ๒๕  เมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้รับรองรายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใดแล้ว 
ให้ประธานรัฐสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
  รายงานการประชุมรัฐสภาที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่ไม่มีสภาผู้แทน 
ราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือไม่มี 
สภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุอ่ืนใด ให้เลขาธิการรัฐสภาบันทึกเหตุนั้นไว้ และลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  
  
 ข้อ ๒๖  การประชุมลับต้องจดรายงานการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่ที่ประชุม
รัฐสภาอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 
แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้  

การจดรายงาน 
การประชมุลบั 



 
 

 

 ๑๑๘  
 

ญัตตทิี่ไม่ต้อง 
เสนอล่วงหน้า 
หรือเป็นหนังสือ 

  ข้อ ๒๗  การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
รัฐสภา  
  
 ข้อ ๒๘  ให้เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม
รัฐสภา เพ่ือเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป ทั้งนี้  นอกจากรายงาน 
การประชุมลับที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่ให้เปิดเผย  
 

ส่วนที่ ๒ 
การเสนอญัตติ 

 
   ข้อ ๒๙  ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา 
และต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้
โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน  
 

  ข้อ ๓๐ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา ๑๒๗ ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๕ ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ 
ญัตติขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และญัตติที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
  
 ข้อ ๓๑  ญัตติขอให้รัฐสภามีมติว่ากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เสนอต้องมี
จ านวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน   
  
 ข้อ ๓๒  ญัตติต่อไปน้ีไม่ต้องเสนอล่วงหนา้หรอืเป็นหนังสอื  
  (๑) ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
  (๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา  
  (๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๒๖   
  (๔) ญัตติในข้อ ๓๓ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ หรือข้อ ๑๕๐  
  (๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร  

การเปิดเผยรายงาน 
การประชุมลับ 

การจดัพมิพ์และโฆษณา 
รายงานการประชุม 

การเสนอญัตต ิ

ญัตติที่ไมต่้องมีผู้รับรอง 

ญัตตขิอให้วินิจฉยั 
ปัญหาเกีย่วกบัหน้าที่
และอ านาจของรฐัสภา 



 
 

 

 ๑๑๙  
 

ญัตติที่ห้ามเสนอ 
พร้อมการอภิปราย
ของผู้เสนอ 

การรับรองญัตติ 
ที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือ 

การแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือถอนญัตต ิ

การถอนชื่อจาก 
การเป็นผู้รว่มเสนอญัตติ
หรือผู้รับรองญตัต ิ

ข้อยกเว้นในการ 
เสนอญัตติซ้อน 

การรับรองญัตติ 
ที่ต้องเสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือ 

  ข้อ ๓๓  เมื่อที่ประชุมรัฐสภาก าลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอ
ญัตติอ่ืน นอกจากญัตติต่อไปนี้ 
  (๑)  ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่เป็นเรื่องเดียวกัน ท านอง
เดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน  
  (๒)  ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาหรือขอให้บุคคลใด
ส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  
  (๓)  ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  
  (๔)  ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา  
  (๕) ขอให้ปิดอภิปราย  
  ญัตติตาม (๒) (๔) หรือ (๕) เมื่อที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว 
ห้ามเสนอญัตติอ่ืนในข้อนี้อีก   
  
 ข้อ ๓๔  ญัตติตามข้อ ๓๓ (๕) ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปราย 
ของตน  
 

 ข้อ ๓๕  ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ สมาชิกรัฐสภาผู้เสนอและผู้รับรอง
ต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้น  
 

  ข้อ ๓๖ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองญัตติแสดง
การรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ เว้นแต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๑๓๖  
  
 ข้อ ๓๗  การแก้ไขเพ่ิมเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม
รัฐสภา  
  
 ข้อ ๓๘  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเป็น 
ผู้รับรอง จะกระท าได้เฉพาะก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภา ในกรณีท่ีประธานรัฐสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาแล้ว จะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา  
  



 
 

 

 ๑๒๐  
 

 ข้อ ๓๙  การขอถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไข
เพ่ิมเติมค าแปรญัตติจะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ  
 

  ข้อ ๔๐  ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว การเสนอญัตติ 
ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันจะกระท ามิได้   
  ญัตติหรือค าแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว ถ้าผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ 
ในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้น 
เป็นอันตกไป  
  การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องมอบแก่สมาชิกรัฐสภาและต้องท าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อประธานรัฐสภา  
  
 ข้อ ๔๑  ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามน าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีก 
ในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ญัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภา 
จะอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
 

ส่วนที่ ๓ 
การอภิปราย 

 
  ข้อ ๔๒  ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน คือ ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอ 
ญัตตหิรือผู้แปรญัตติมีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว   
  กรณีกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการ
ซึ่งได้สงวนความเห็น ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติ สมาชิกรัฐสภาหรือกรรมาธิการ 
ผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ ในขั้นคณะกรรมาธิการ  
ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย  
  
 ข้อ ๔๓  เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไป
จะต้องเป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน เว้นแต่ในวาระ
ของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปรายซ้อนได้  
  การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับ 
และไม่ให้นับเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด   

การถอนและแก้ไข
เพิ่มเตมิค าแปรญัตต ิ

ข้อห้ามในการเสนอญตัต ิ
ที่มีหลักการเดยีวกัน 

ผลของญตัตทิีต่กไป 

ผู้มีสิทธิอภปิรายก่อน 

ล าดบัในการอภปิราย 

กรณีทีญ่ตัตหิรือ 
ค าแปรญตัต ิ
เป็นอันตกไป 

การมอบหมาย 
ให้ชีแ้จงแทน 



 
 

 

 ๑๒๑  
 

ประเด็นและข้อห้าม
ในการอภิปราย 

การให้หยดุอภิปราย 

วิธีการประทว้งกรณ ี
มีการฝ่าฝืนข้อบังคับ 

การถอนค าพูด 

กรณีที่การอภปิราย
เป็นอันยุต ิ

การปิดอภปิราย 

วิธีการประทว้งกรณี
ถูกพาดพิง 

  ข้อ ๔๔  ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  
แต่ใหค้ านึงถึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังมิได้อภิปรายด้วย   
  
 ข้อ ๔๕  ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลัง
ปรึกษากันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อ่ืน และห้ามน าเอกสารใด 
มาอ่านในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่จ าเป็น และห้ามน าวัตถุใดเข้ามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภา 
ทั้งนี้ เว้นแต่ประธานจะอนุญาต   
  ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสี
บุคคลใด และห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือ
บุคคลใดโดยไม่จ าเป็น   
  
 ข้อ ๔๖  ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ 
ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้  

  
 ข้อ ๔๗  สมาชิกรัฐสภาผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้ยืน
และยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่า 
ได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่ ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด  
  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึง
เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น   

  
 ข้อ ๔๘  เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ ๔๗ ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตน 
หรือตามค าวินิจฉัยของประธานได้   
  ถ้าผู้อภิปรายออกไปจากที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัย
ของประธาน ให้ประธานบันทึกพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงาน
การประชุม  
  
 ข้อ ๔๙  การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ  
  (๑)  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
  (๒)  ที่ประชุมรัฐสภาลงมติให้ปิดอภิปราย  
 

  ข้อ ๕๐  ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว 
จะขอให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้   

กรณีมีผูข้ออภปิราย 
หลายคน 



 
 

 

 ๑๒๒  
 

การอภิปรายสรปุ 

การอนุญาตใหบุ้คคล 
ชี้แจงข้อเทจ็จรงิ 

  ข้อ ๕๑  เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุม
รัฐสภาจะต้องลงมติในเรื่องนั้น จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอภิปราย
สรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ   
  
 ข้อ ๕๒  ประธานอาจอนุญาตให้รัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมรัฐสภาประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได้   
  
 ข้อ ๕๓  ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น ให้ผู้ที่ก าลังพูด 
หยุดพูดและนั่งลงทันที   

 

ส่วนที่ ๔ 
การลงมติ 

 
  ข้อ ๕๔  ในกรณีที่จะต้องมีมติของรัฐสภา ให้ประธานมีสัญญาณให้
สมาชิกรัฐสภาทราบก่อนลงมติ และการลงมติต้องมีสมาชิกรัฐสภาครบองค์ประชุม   
  ในกรณีที่ถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีสองฝ่ายให้ถือเอาจ านวน
คะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า และถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป 
ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ
หรือข้อบังคับนี้  
  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาดของประธานให้กระท าเป็นการเปิดเผย โดยจะให้
เหตุผลหรือไม่ก็ได้  
  
 ข้อ ๕๕  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะรัฐมนตรี
ร้องขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  
ขอให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ  
  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับ
ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีสมาชิกรัฐสภาคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย  
  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้  
 

การให้สญัญาณของ
ประธานในที่ประชุม 

การลงมต ิ

การออกเสยีงลงคะแนน 

คะแนนเสยีงข้างมาก 

การออกเสยีงชีข้าด 
 

การคดัค้าน 
การออกเสยีง 
ลงคะแนนลบั 

ข้อห้ามในการ 
ออกเสียงลงคะแนน 



 
 

 

 ๑๒๓  
 

วิธีออกเสียง 
ลงคะแนนลับ 

การขอนับ 
คะแนนเสียงใหม ่

การลงคะแนนของสมาชิก 
ซึ่งเขา้มาในทีป่ระชมุ
ระหวา่งการออกเสียง 

  ข้อ ๕๖  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
   (๑)  ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีประธานก าหนด  
  (๒)  เรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามล าดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคน 
ตามวิธีที่ประธานก าหนด  
  (๓)  วิธีอ่ืนใดซึ่งท่ีประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี  
  การออกเสียงลงคะแนนตาม (๑) หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้อง 
ให้เปลี่ยนเป็นวิธีการตามที่ประธานก าหนด  
  การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) หรือ (๓) ได้ต่อเมื่อ
สมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่
ตามข้อ ๕๘  
  การออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) หรือวรรคสอง ให้ประธานเชิญสมาชิกรัฐสภา
หกคนเป็นผู้ตรวจนับคะแนน   
  
 ข้อ ๕๗ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  (๑) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วย
ให้เขียนเครื่องหมาย  ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย X  ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียน 
เครื่องหมาย O  
  (๒) วิธีอ่ืนใดซึ่งท่ีประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี  
  ให้น าความในข้อ ๕๖ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
 

  ข้อ ๕๘  เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๕๖ (๑) ถ้าสมาชิกรัฐสภา
ร้องขอให้มีการนับใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ 
และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธีตามข้อ ๕๖ (๒) เว้นแต่คะแนนเสียงมีความต่างกัน
เกินกว่าสามสิบคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่มิได้  
  เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๕๖ (๒) แล้ว จะขอให้มีการนับ
คะแนนเสียงใหม่อีกมิได้   
 

  ข้อ ๕๙  สมาชิกรัฐสภาซึ่งเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างการออกเสียง
ลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการลงคะแนน 
 

วิธีออกเสยีง 
ลงคะแนนเปดิเผย 



 
 

 

 ๑๒๔  
 

การประกาศมต ิ

ญัตตทิี่ไม่มีผู้คัดค้าน
หรือเห็นเป็นอย่างอื่น 

การท าลายบตัร 
ออกเสียงลงคะแนนลับ 

   ข้อ ๖๐ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุม 
รัฐสภาทันที ถ้าเรื่องใดรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่า มติจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจ านวนที่ก าหนด 
ไว้นั้นหรือไม่  
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมรัฐสภาจากผลการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีตามข้อ ๕๗ แล้ว ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียง
ลงคะแนนนั้นด้วย   
  
 ข้อ ๖๑  ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมรัฐสภาว่ามีผู้เห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น  
  ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอ่ืนใดที่รัฐธรรมนูญ 
หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน   
  
 ข้อ ๖๒  ให้เลขาธิการรัฐสภาจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
รัฐสภาแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ ณ บริเวณรัฐสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ ๕๗   
 

หมวด ๓ 
กรรมาธิการ 

 
  ข้อ ๖๓  การตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา กรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิก 
ของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิก 
ของแต่ละสภา และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีจ านวนตาม
หรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง 
ที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร  
  ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมาย
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้   
 
 

การจดัท าบันทึก 
การออกเสยีงลงคะแนน 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
ของรฐัสภา 

ข้อห้ามในการ 
สอบหาข้อเท็จจรงิ 



 
 

 

 ๑๒๕  
 

ผู้มีสิทธิเข้าฟัง 
การประชมุ
คณะกรรมาธิการ 

การชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็นในที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการ 

การเรียกเอกสาร 
หรือบุคคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง 

  ข้อ ๖๔  ภายใต้บังคับข้อ ๖๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
สมาชิกรัฐสภาแต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจ านวนกรรมาธิการ การเสนอนั้น 
ต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับ
จ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อ
มากกว่าจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ   
  
 ข้อ ๖๕  การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม   
  
 ข้อ ๖๖  การประชุมคณะกรรมาธิการให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การประชุมรัฐสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ 
และต าแหน่งอื่น ๆ จากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ  
  ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้กรรมาธิการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
ของคณะกรรมาธิการเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งประธาน
และรองประธาน  
  ภายใต้บังคับข้อ ๖๓ วรรคสอง คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาปัญหาใด ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจตามแต่จะมอบหมายได้   
 

  ข้อ ๖๗  การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการให้ท าเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ   
  
 ข้อ ๖๘  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี หรือผู้ซึ่ง
ประธานของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเข้าฟังการประชุม  
  ในกรณีประชุมลับ ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประชุมและได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม   
   
 ข้อ ๖๙  ภายใต้บังคับข้อ ๖๘ ผู้เสนอญัตติ รัฐมนตรี และผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มอบหมายมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง 
ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้  

การเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการ  
ของรัฐสภา 

องค์ประชมุของ
คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ 
คณะกรรมาธิการ 

ต าแหน่ง 
ในคณะกรรมาธิการ 

ประธานชัว่คราว 
ของทีป่ระชุม 
คณะกรรมาธิการ 

การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 



 
 

 

 ๑๒๖  
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ในคณะกรรมาธิการ 

การประกาศและ 
มีหนังสือนัดประชมุ
คณะกรรมาธิการ 

กรณีที่ค าแปรญตัติ
ต้องตกไป 

การสงวนค าแปรญตัต ิ

การสงวนความเห็น 

  การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกรัฐสภาผู้อ่ืนหรือกรรมาธิการท่านใดท่านหนึ่ง
กระท าแทนได้   
  
 ข้อ ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ
อาจขอให้เลขาธิการรัฐสภาแต่งตั้งข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
คนหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได้   
  
 ข้อ ๗๑ ให้เลขาธิการรัฐสภาประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ไว้ ณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมี
หนังสือนัดผู้ เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือค าแปรญัตติ   
แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หากเรื่องใดจะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็น 
กฎหมายหรือเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย   
  
 ข้อ ๗๒  ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติใด 
ให้ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ 
หรือที่ประชุมอนุญาตให้เลื่อนการชี้แจงออกไป   
  
 ข้อ ๗๓  ถ้ าผู้ แปรญัตติหรื อผู้ รั บมอบหมายไม่ เห็นด้ วยกับมติของ
คณะกรรมาธิการในข้อใด จะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพ่ือขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้   
 

  ข้อ ๗๔  กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด 
จะสงวนความเห็นไว้เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้   
 

 ข้อ ๗๕  เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามที่รัฐสภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อรัฐสภาตามระยะเวลา
ที่รัฐสภาก าหนด  
  ในที่ประชุมรัฐสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะมอบหมายให้
บุคคลใดร่วมแถลงหรือชี้แจงด้วยก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 
 

รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 



 
 

 

 ๑๒๗  
 

การเปิดเผยบันทึก 
การประชุมหรือ 
รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 

  ข้อ ๗๖  ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ 
เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณา  
  ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้รัฐสภาลงมติว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยโดยไม่มีการอภิปราย  
  ในกรณีที่รัฐสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการให้ประธาน
รัฐสภาแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาส่งข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ ให้คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ให้คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบว่าได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใดหรือไม่ และให้
ประธานรัฐสภาแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมรัฐสภา  
 

  ข้อ ๗๗  ถ้ารัฐสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการนั้น
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่ ก าหนด 
ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงานให้ประธานรัฐสภาทราบโดยด่วน  
  ให้ประธานรัฐสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณา
เห็นสมควร แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง  
  การนับระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันที่
รัฐสภามีมติก าหนดระยะเวลา   
  
 ข้อ ๗๘  คณะกรรมาธิการต้องเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ 
รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่รัฐสภามีมติมิให้เปิดเผย   
 
 
 

การตั้งข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 

การด าเนินการกรณี
คณะกรรมาธิการกระท า
กิจการหรือพิจารณา 
เรื่องใดไม่เสร็จตามก าหนด 

การแจง้ผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ 
ต่อที่ประชุมรฐัสภา 



 
 

 

 ๑๒๘  
 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมาธิการ 

การตั้งกรรมาธิการ
แทนต าแหน่งที่วา่ง 

การเสนอร่าง พ.ร.ป. 

การเสนอสรุปผล 
การรับฟังความคดิเห็น
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
จากร่าง พ.ร.ป. 

 ข้อ ๗๙  กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
  (๑)  สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือไม่มีสภาผู้แทน 
ราษฎรเพราะเหตุอ่ืนใด  
  (๒)  ตาย  
  (๓) ลาออก  
  (๔) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
  (๕) รัฐสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง   
  
 ข้อ ๘๐  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง  
ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานรัฐสภา เพ่ือขอให้รัฐสภาตั้งกรรมาธิการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง   

 

หมวด ๔ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
  ข้อ ๘๑  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องแบ่งเป็นมาตรา 
และต้องมีบันทึกประกอบ ดังต่อไปนี้   
  (๑)  หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
  (๒)  เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
  (๓)  บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบ
ตามวรรคหนึ่ง  
  หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง  
  ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา การพิจารณาถึงความจ าเป็น 
ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประธานรัฐสภาก าหนด   
  
 ข้อ ๘๒  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาท าการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่อง ให้ประธาน
รัฐสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ  

การตรวจสอบร่าง พ.ร.ป. 



 
 

 

 ๑๒๙  
 

การพิจารณาร่าง พ.ร.ป. 

  ข้อ ๘๓  ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
เข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติม
เล็กน้อยที่ไม่มีผลท าให้หลักการตามข้อ ๘๑ (๑) หรือสาระส าคัญแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม   
 

  ข้อ ๘๔ เมื่อประธานรัฐสภาตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแล้วไม่พบข้อบกพร่อง ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
  ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบ
วาระการประชุมรัฐสภา   
 

  ข้อ ๘๕  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็น
ของประธานรัฐสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งค าแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัย 
ตามมาตรา ๑๓๔ ประกอบมาตรา ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญ ก็ให้ประธานรัฐสภาส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ค ารับรอง  
  เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
แล้ว หากไม่พิจารณาให้ค ารับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้ประธานรัฐสภา 
แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ  
  หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะของ 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔   
 

  ข้อ ๘๖  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระท าเป็น
สามวาระตามล าดับ   
 

การขอแก้ไขเพิม่เติม 
ร่าง พ.ร.ป. ก่อนบรรจ ุ
เขา้ระเบียบวาระ 

การบรรจุรา่ง พ.ร.ป.  
เขา้ระเบียบวาระ 

การด าเนินการกรณี 
ร่าง พ.ร.ป. ที่ ส.ส.  
เป็นผู้เสนอเป็นร่าง พ.ร.บ. 
เกี่ยวด้วยการเงิน 

ก าหนดเวลาการ 
พิจารณารา่ง พ.ร.ป.  
 

การพจิารณา 
ให้ค ารบัรองรา่ง พ.ร.ป. 
ของนายกรัฐมนตร ี

การประชมุเพื่อวินิจฉยั 
ว่าเป็นรา่ง พ.ร.ป.  
เกี่ยวดว้ยการเงินหรือไม ่



 
 

 

 ๑๓๐  
 

การพจิารณารา่ง พ.ร.ป. 
ในวาระที่หน่ึง 

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป.  
ในวาระที่สอง 

การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป. โดย
คณะกรรมาธิการ 

  ข้อ ๘๗  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง 
ให้รัฐสภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  
  ในกรณีที่รัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ 
และเมื่อรัฐสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้รัฐสภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง  
  กรณีตามวรรคสอง ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามข้อ ๘๔ ให้เริ่มนับแต่  
วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลัก 
ในการพิจารณาในวาระที่สอง   
 

  ข้อ ๘๘  ในกรณีที่ รั ฐสภามีมติ ในวาระที่หนึ่ งรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาพิจารณาตามล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง   
  การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
โดยคณะกรรมาธิการ   
 

  ข้อ ๘๙  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ และต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่รัฐสภาก าหนด หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงานให้ประธานรัฐสภาทราบ
และให้ประธานรัฐสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณา
เห็นสมควร แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าว 
ให้ขยายได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง  
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรี
ร้องขอ หรือเมื่อสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า 
สี่สิบคนและท่ีประชุมรัฐสภาอนุมัติ  
  คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้  
แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  
 



 
 

 

 ๑๓๑  
 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป.  

  ข้อ ๙๐  การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญจะต้องมีสัดส่วนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจ านวนไม่เกินหนึ่งในหก 
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดประกอบด้วย   
  การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชน 
ที่ท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรงร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด   
  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ และการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้น าความ 
ในหมวด ๓ กรรมาธิการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 

  ข้อ ๙๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขั้นคณะกรรมาธิการ  
ที่รัฐสภาตั้ง สมาชิกรัฐสภาผู้ ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา  
  การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัด 
กับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น   
 

  ข้อ ๙๒  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น โดยแสดง
ร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานต่อประธานรัฐสภา รายงานนั้นอย่างน้อย 
ต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ  
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวน 
ค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ และในกรณีที่ 
คณะกรรมาธิการมีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย  

การเสนอค าแปรญตัต ิ
ร่าง พ.ร.ป. 

รายงานการพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป. ของ
คณะกรรมาธิการ 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพจิารณารา่ง พ.ร.ป. 
ที่มีสาระส าคญัเกีย่วกบั 
เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุ
คนพิการหรือทุพพลภาพ 

การแปรญตัติรา่ง พ.ร.ป. 
 



 
 

 

 ๑๓๒  
 

การด าเนินการกรณ ี
ได้รบัแจง้เรื่องการรบัรอง
ร่าง พ.ร.ป. ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเตมิจนมีลกัษณะเป็น
ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงิน
จากนายกรัฐมนตร ี

การด าเนินการกรณ ี
รัฐสภาลงมตแิก้ไขเพิ่มเตมิ 
ร่าง พ.ร.ป. จนท าให้มี
ลักษณะเป็นรา่ง พ.ร.บ. 
เกี่ยวดว้ยการเงิน 

การพจิารณา 
ร่าง พ.ร.ป. โดย
กรรมาธิการเตม็สภา 

การพจิารณา 
เรียงมาตรา 

  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบ 
หรือควรปฏิบัติให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้  
ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและให้น าความในข้อ ๗๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

  ข้อ ๙๓  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นผู้เสนอ และในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง ถ้ารัฐสภาได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดและประธาน
รัฐสภาเห็นเอง หรือมีสมาชิกรัฐสภาทักท้วงต่อประธานรัฐสภาโดยมีจ านวนสมาชิกรัฐสภา
รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานรัฐสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน และส่งให้ 
ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ทุกคณะของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว  
และให้น าความในข้อ ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  
 ข้อ ๙๔  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินจากนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๙๓ แล้ว ให้รัฐสภา
ด าเนินการลงมติในวาระที่สามต่อไป ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้รัฐสภาด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือมิให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน   
 

  ข้อ ๙๕  ในกรณีที่รัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนในที่ประชุมรัฐสภา
ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการด้วย  
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ 
และการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป   
 

 ข้อ ๙๖ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ 
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราและให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค า
หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวนค าแปรญัตติ หรือ

การตั้งข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ 



 
 

 

 ๑๓๓  
 

การพจิารณาสรุป 
ร่าง พ.ร.ป. ทั้งฉบับ 
 

กรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมด้วย  
และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 

  ข้อ ๙๗  เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๙๖ จนจบร่างแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาทั้งร่าง
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่า 
ยังขัดแย้งกันอยู่   
  
 ข้อ ๙๘  เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง
เสร็จแล้ว ให้รัฐสภาลงมติในวาระที่สามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย  
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   
 

 ข้อ ๙๙  ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ดี หรือลงมติในวาระที่สามด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ดี ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป   
 

  ข้อ ๑๐๐ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐๒ ต่อไป   
  
 ข้อ ๑๐๑ ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภา 
ให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง 
และให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐๒ ต่อไป   
  
 ข้อ ๑๐๒  ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้ความเห็น 

การพจิารณารา่ง พ.ร.ป. 
ในวาระที่สาม 

กรณีที่รา่ง พ.ร.ป.  
เป็นอันตกไป 

ร่าง พ.ร.ป. ที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ผลของการพิจารณา 
ร่าง พ.ร.ป. ไมแ่ล้วเสรจ็
ภายในก าหนดเวลา 

การสง่รา่ง พ.ร.ป. ไปยงั
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ให้ความเห็น 



 
 

 

 ๑๓๔  
 

การทบทวนข้อผิดพลาด
ของร่าง พ.ร.ป.  
ที่รัฐสภาให้ความ 
เห็นชอบแล้ว 

การชะลอเพื่อตรวจสอบ
ร่าง พ.ร.ป. ที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ก่อนส่งไปยังนายกรัฐมนตร ี

การพิจารณาข้อทักท้วงจาก
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง 

หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อทักท้วงภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป  
  ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น
ต่อรัฐสภาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้น 
มีข้อความใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน เพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น
ดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว  
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป  
 

 ข้อ ๑๐๓  ในกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบและได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐๒ แล้วมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้น 
ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ประธานรัฐสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกรัฐสภา
เสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้น าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นมาพิจารณาทบทวน หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ด าเนินการได้  
  การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน ามา
พิจารณาทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน  
  การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น และให้กระท าใน 
ที่ประชุมรัฐสภา  
  เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ของ
รัฐธรรมนูญต่อไป 
 

 ข้อ ๑๐๔  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
และได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐๒ แล้ว ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภา 
ชะลอไว้สามวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ 
จ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา 
ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  



 
 

 

 ๑๓๕  
 

หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภา 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย   

 

หมวด ๕ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ 

 

ส่วนที่ ๑ 
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น 

เพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 

 
  ข้อ ๑๐๕  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้น าความใน
ข้อ ๘๑ ข้อ ๘๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
 

  ข้อ ๑๐๖  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาได้รับค าร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภา 
แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และให้ 
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วมตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวินิจฉัย ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมให้เป็นที่สุด   
  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้ประธานรัฐสภาแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี   
เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไปตามค าวินิจฉัยนั้น   
 

  ข้อ ๑๐๗  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วม
วินิจฉัยว่ าเป็นร่ างพระราชบัญญัติที่ จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ จากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   
 
 

การด าเนินการกรณ ี
มีค าร้องเพื่อวินิจฉยัวา่ 
เป็นรา่ง พ.ร.บ. ที่จะ 
ตราขึน้เพื่อด าเนินการ 
ตามหมวด ๑๖ หรือไม ่

การบรรจรุะเบยีบ 
วาระการประชมุ 

การน าบทบญัญตั ิ
เกี่ยวกับรา่ง พ.ร.บ.  
มาใชบ้ังคบักบัร่าง พ.ร.บ. 
ตามหมวด ๑๖ 
โดยอนุโลม 



 
 

 

 ๑๓๖  
 

การบรรจุเรื่อง 
เข้าระเบียบวาระ 
การประชมุ 

จ านวนคะแนนเสยีง 
ในการให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ ๑๐๘  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการ 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ และให้น าความใน
หมวด ๔ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้ 

ตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ 
 

  ข้อ ๑๐๙  ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๗๑ (๑) หรือ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องยับยั้งไว้ โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญ เมื่อก าหนดเวลา 
ตามมาตรา ๑๓๘ ของรัฐธรรมนูญ ได้ล่วงพ้นไป สมาชิกรัฐสภาอาจเสนอญัตติโดยมี 
สมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้ยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้น 
ขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา  
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   
  มติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคสอง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   
  กรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ของ
รัฐธรรมนูญ   
 

หมวด ๖ 
การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ 

 
  ข้อ ๑๑๐  เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไป
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   
 

การพจิารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ที่จะตราขึ้น
เพื่อด าเนินการ 
ตามหมวด ๑๖  

การเสนอญตัต ิ
เพื่อให้รัฐสภายกรา่ง 
พ.ร.บ. ที่ถูกยบัยัง้ 
ขึ้นมาพิจารณาใหม ่
 
 



 
 

 

 ๑๓๗  
 

การพจิารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิม่เตมิ รา่ง พ.ร.ป.  
หรือร่าง พ.ร.บ. ที่
รัฐสภามีมติเห็นชอบ 
ให้พิจารณาต่อไป 

   ข้อ ๑๑๑  เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบตามข้อ ๑๑๐ แล้ว ให้รัฐสภา สภาผู้แทน 
ราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
ข้อบังคับของแต่ละสภา เว้นแต่การนับระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๖ และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๓๒ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ   

 

หมวด ๗ 
การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 

ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ 
 

  ข้อ ๑๑๒  เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องเพ่ือรับฟังค าชี้แจงและการให้ความ
เห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
  ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา 
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ  
  ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาก่อนให้
ความเห็นชอบ ให้น าความในหมวด ๓ กรรมาธิการ มาใช้บังคับกับการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการโดยอนุโลม   

 

หมวด ๘ 
การเสนอและการพิจารณารา่งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

 
  ข้อ ๑๑๓  การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้  
  
 ข้อ ๑๑๔  ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมี
บันทึกประกอบ ดังต่อไปนี้  
  (๑)  หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม   

ข้อห้ามในการแก้ไข
เพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ 

การเสนอรา่งรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เติม 

การบรรจเุรื่อง 
เขา้ระเบียบวาระ 
การประชมุ 

ก าหนดเวลา 
การพจิารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
หนังสือสญัญา 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาก่อน 
ให้ความเห็นชอบ 



 
 

 

 ๑๓๘  
 

การตรวจสอบ 
ร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติม 

การขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมก่อนบรรจ ุ
เข้าระเบียบวาระ 
การประชมุ 

การบรรจ ุ
ร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
เข้าระเบียบวาระ 
การประชมุ 

  (๒)  เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (๓)  บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  
  หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง  
  การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือการยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญให้ระบุมาตรา
ที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกไว้ในหลักการหรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้   
 

  ข้อ ๑๑๕  ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอต่อรัฐสภา ให้ประธานรัฐสภา
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได้โดยสะดวก ตามวิธีการที่ประธานรัฐสภาก าหนด  
  
 ข้อ ๑๑๖  ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อ
เสนอ ให้เลขาธิการรัฐสภาจัดท ารายงานผลการด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น
เพ่ือให้รัฐสภาทราบด้วย  
  ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น เป็นผู้เสนอ
และชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมรัฐสภา  
  
 ข้อ ๑๑๗ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๒๕๖ (๑) 
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาท าการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่องให้ประธานรัฐสภา
แจ้งผู้เสนอทราบ  
  
 ข้อ ๑๑๘  ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภา ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมด้วย เว้นแต่ เป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อยที่ ไม่มีผลท าให้หลักการ 
ตามข้อ ๑๑๔ (๑) หรือสาระส าคัญแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม  
 

 ข้อ ๑๑๙ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเข้าระเบียบ 
วาระการประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น ก าหนดวันดังกล่าว 
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม เว้นแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอโดยประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นับแต่วันที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
  

การเปดิเผยร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ประชาชนทราบ 

การพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเตมิ
ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ 



 
 

 

 ๑๓๙  
 

การพิจารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญ 
แก้ไขเพิม่เติม 

การพจิารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิในวาระทีห่น่ึง 

การตั้งคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาก่อนรบัหลักการ 
 

วิธีการออกเสยีงและ
จ านวนคะแนนเสยีง 
ในวาระที่หน่ึง 

 ข้อ ๑๒๐  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าเป็นสามวาระ
ตามล าดับ  
 

  ข้อ ๑๒๑  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่หนึ่ง ให้รัฐสภา
พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพ่ิมเติมนั้น  
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ 
ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา  
  เพ่ือประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมรัฐสภาจะตั้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  
  ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
หลายฉบับรวมกัน รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติ 
รับหลักการแล้ว ให้ลงมติว่าจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใดเป็นหลักในการ
พิจารณาในวาระท่ีสอง  
  
 ข้อ ๑๒๒  ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่ง
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมให้พิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง  
 

  ข้อ ๑๒๓  การพิจารณาในวาระที่สอง ให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึ่งจากสมาชิกรัฐสภาเพ่ือพิจารณามีจ านวนไม่เกินสี่สิบห้าคน และกรรมาธิการ 
ที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน 
ของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร  
  
 

การพจิารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิในวาระสอง 

การตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณารา่งรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เติม 

การพจิารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิหลายฉบบัรวมกัน 



 
 

 

 ๑๔๐  
 

การบรรจุรา่งรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติมและรายงาน
ของคณะกรรมาธิการเขา้
ระเบยีบวาระการประชมุ 

การพิจารณาเรยีงมาตรา 

การพิจารณา 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิทีป่ระชาชน 
เข้าชื่อเสนอในวาระที่สอง 

 ข้อ ๑๒๔  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขั้นคณะกรรมาธิการ 
สมาชิกรัฐสภาผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอ 
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดสิบห้าวัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่รัฐสภา 
จะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติ ส าหรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา  
  การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัด 
กับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่อง 
กับหลักการนั้น  
 

  ข้อ ๑๒๕  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
เสร็จแล้ว ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรายงานต่อประธานรัฐสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการ 
เกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ  
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย  
  
 ข้อ ๑๒๖  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมและ
รายงานของคณะกรรมาธิการตามข้อ ๑๒๕ แล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาภายในสิบห้าวันก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม  
 

 ข้อ ๑๒๗ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตาม 
ล าดับมาตรา และให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค า หรือข้อความที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้  เว้นแต่ 
ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
  
 ข้อ ๑๒๘  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ผู้แทนของประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วย โดยให้

การเสนอค าแปรญตัต ิ
ร่างรฐัธรรมนูญ 
แก้ไขเพิม่เติม 

การแปรญตัต ิ
ร่างรฐัธรรมนูญ 
แก้ไขเพิม่เติม 

รายงานการพิจารณา 
ร่างรฐัธรรมนูญ 
แก้ไขเพิม่เติมของ
คณะกรรมาธิการ 



 
 

 

 ๑๔๑  
 

การออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระที่สอง 

การพจิารณาสรุป 
ร่างรฐัธรรมนูญ 
แก้ไขเพิม่เติมทั้งฉบบั 

การรอการลงมตเิห็นชอบ
ในวาระที่สาม 

การพิจารณา 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิในวาระที่สาม 

กรณีที่รา่งรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม 
เป็นอันตกไป 

วิธีการออกเสยีงและ
จ านวนคะแนนเสยีง 
ในวาระที่สาม 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   
  ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมข้ันคณะกรรมาธิการ ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอได้แสดงความคิดเห็นด้วย  
  
 ข้อ ๑๒๙  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับ
มาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ  
  
 ข้อ ๑๓๐  เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๗ จนจบร่างแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณา
ทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่  
 

 ข้อ ๑๓๑  เมื่อได้ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่สอง 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาเป็นวาระที่สามต่อไป  
 

 ข้อ ๑๓๒  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปรายและให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะ
ให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ  
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ ออกใช้ 
เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
   
 ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบ ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
เป็นอันตกไป  
 



 
 

 

 ๑๔๒  
 

การรอไว้เมื่อลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่สามแล้ว 

กรณีที่ต้องจัดให้ม ี
การออกเสยีงประชามติ
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติม 

การเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งสมควรได้รบัแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตร ี
ในวาระเริ่มแรก 

 ข้อ ๑๓๔  เมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป  
  
 ข้อ ๑๓๕  ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาล 
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการตามข้อ ๑๓๔ 
ให้ประธานรัฐสภาด าเนินการ ดังนี้  
  (๑)  ส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ   
  (๒)  ในกรณีที่ผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๓๔ ต่อไป  
  (๓)  ในกรณีที่ผลการออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นอันตกไป  
 

หมวด ๙ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี 

 
  ข้อ ๑๓๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗๒ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภา  
 การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
ได้หนึ่งชื่อจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ ของ
รัฐธรรมนูญ ตามรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร และต้องมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร  



 
 

 

 ๑๔๓  
 

วิธีการออกเสยีงและ
จ านวนคะแนนเสยีง 
ในการให้ความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตร ี
ในวาระเริ่มแรก 

การเสนอและพิจารณา
ญัตติทีข่อยกเว้น 
ไม่ต้องเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตร ี
จากผู้มีชื่อในบัญชี
รายชื่อพรรคการเมือง 

การด าเนินการ 
กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีได ้
ในวาระเริ่มแรก 

  การรับรองตามวรรคสอง ให้กระท าเป็นการเปิดเผย  
  ให้ประธานประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา  
  
 ข้อ ๑๓๗  การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
จากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๑๓๖ ให้กระท าเป็นการเปิดเผยตามข้อ ๕๖ (๒) 
โดยมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา และให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมรัฐสภา   
  เมื่อได้บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ประธานรัฐสภา
แจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อน าความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
  
 ข้อ ๑๓๘  ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภา
เพ่ือขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
  ในการพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงมติ
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับญัตติดังกล่าว โดยการออกเสียงลงคะแนนให้กระท า
เป็นการเปิดเผยและมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา  
  
 ข้อ ๑๓๙  ในกรณีท่ีรัฐสภามีมติยกเว้นตามข้อ ๑๓๘ ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗๒ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ และให้น าความ 
ในข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
 
 
 



 
 

 

 ๑๔๔  
 

หมวด ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

 
  ข้อ ๑๔๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๒ 
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ประธานด าเนินการ 
ให้สมาชิกรัฐสภาซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ซักถาม 
และอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  
 

  ข้อ ๑๔๑  สมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน 
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการ
แผ่นดินให้ส าเร็จผลตามนโยบาย  
 

  ข้อ ๑๔๒  รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม หรือข้อคัดค้าน
ของสมาชิกรัฐสภา  
  เพ่ือความสะดวก รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกรัฐสภาที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคน
เป็นล าดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได้  
  
 ข้อ ๑๔๓  ในการอภิปรายนั้น นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความ
ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 

หมวด ๑๑ 
การเปิดอภิปรายทั่วไป 

ตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ 
 
  ข้อ ๑๔๔  เมื่อผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้งขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน   
  การประชุมรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง จะต้องด าเนินการให้มีการประชุมภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ประชุมลับ  
  

การแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตร ี

การซกัถามและ 
การอภปิราย 

การตอบข้อซกัถาม 
หรือข้อคดัค้าน 

ลักษณะการอภปิราย 

การเปดิอภปิรายทั่วไป
กรณีมปีญัหาส าคัญ
เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ 



 
 

 

 ๑๔๕  
 

การเปดิอภปิรายทั่วไป
กรณีมปีญัหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ลักษณะและการลงมติ
ในการอภปิรายทัว่ไป 

การรกัษาระเบยีบ 
และความเรยีบร้อย 
ในสถานทีป่ระชมุ 

อ านาจของประธาน 
ในการรักษาระเบยีบ 
และความเรยีบร้อย 
ในที่ประชุม 

 ข้อ ๑๔๕  เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม
รัฐสภาตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน  
  
 ข้อ ๑๔๖  ในการอภิปรายตามข้อ ๑๔๔ และข้อ ๑๔๕ ให้น าความในหมวด ๒ 
ส่วนที่ ๓  การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม และรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้  

 

หมวด ๑๒ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
  ข้อ ๑๔๗  สถานที่ประชุมของรัฐสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม 
บุคคลซึ่งเข้าไปในห้องประชุมรัฐสภาต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ  
และต้องแต่งกายตามที่ประธานรัฐสภาก าหนด บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา 
หรือเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อหมดภารกิจต้องออกจากห้องประชุมรัฐสภา  
  การแต่งกายของสมาชิกรัฐสภานั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือ
สากลนิยม หรือชุดพระราชทาน หรือตามท่ีประธานรัฐสภาก าหนด  
  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในห้องประชุมรัฐสภา  
 

  ข้อ ๑๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานมีอ านาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอน
ค าพูด ห้ามพูดในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่ ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมรัฐสภา หรือ
สั่งให้ออกไปจากที่ประชุมรัฐสภา โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้  
  ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมรัฐสภา หากผู้นั้นขัดขืน 
ประธานมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาน าตัวออกจากสถานที่ประชุมของรัฐสภา
หรือออกไปให้พ้นบริเวณรัฐสภา ทั้งนี้ วิธีการหรือขั้นตอนการน าตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออก
จากที่ประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด  
  เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของประธานย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 
  ค าสั่งของประธานตามข้อนี้ ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้  
  
 



 
 

 

 ๑๔๖  
 

การร้องขอและการโฆษณา 
ค าชีแ้จงกรณีมีการกล่าว
ถ้อยค าในที่ประชุม 
อันเป็นเหตใุห้บุคคลอ่ืน
ได้รบัความเสยีหาย 

การรกัษาระเบยีบ 
และความเรยีบร้อย 
ในส่วนทีเ่กี่ยวกบั
บุคคลภายนอก 

 ข้อ ๑๔๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล 
ภายนอกที่จะเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภา หรือบริเวณรัฐสภา หรือเข้าฟังการประชุมรัฐสภา 
ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น และการโฆษณาข้อความเก่ียวด้วยการประชุม
รัฐสภา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนดไว้  

 

หมวด ๑๓ 
บทสุดท้าย 

 
  ข้อ ๑๕๐  ถ้าประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิก
รัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด หรือบางส่วน 
เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติก็ให้งดใช้ได้  
 

  ข้อ ๑๕๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๙ ของรัฐธรรมนูญ ถ้ามีปัญหาที่จะต้อง
ตีความข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติ
วินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด  
  การขอให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้โดยประธาน 
ขอปรึกษา หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  
  
 ข้อ ๑๕๒  การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีสมาชิก
รัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน  
  การเสนอและพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่งให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอ
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

  ข้อ ๑๕๓  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายประสงค์จะให้มีการโฆษณา 
ค าชี้แจงตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลนั้นยื่นค าร้องขอต่อ 
ประธานรัฐสภาตามระเบียบที่ประธานรัฐสภาก าหนด 
  ค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีลักษณะเป็น
ความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืน  
 
 

การงดใช้ข้อบังคบั 
ชั่วคราวเฉพาะกรณ ี

การตีความข้อบังคบั 

การแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ข้อบังคบั 



 
 

 

 ๑๔๗  
 

  ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาค าร้องขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าว 
ให้เลขาธิการรัฐสภาด าเนินการโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าวด้วยวิธีปิดประกาศไว้ ณ บริเวณ
รัฐสภาที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ มีก าหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธาน
รัฐสภาเห็นควรจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจง และให้ส่งสมาชิกรัฐสภาเพ่ือทราบ ในการนี้ 
ประธานรัฐสภาอาจจัดให้มีการโฆษณาค าชี้แจงนั้นโดยวิธีการอ่ืนด้วยก็ได้  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ชวน  หลีกภัย  
  ประธานรัฐสภา 



 
 
 
 

 

 

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 



วันใช้บังคับ 
 

นิยามศัพท์ 

ข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อ ๑๙๔ ของข้อบังคับการประชุม 
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

  ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*1 
 

  ข้อ ๓   ในข้อบังคับนี้ ค าว่า 
  “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา 
  “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งวุฒิสภา
ตั้งขึ้นและให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
  “ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
 “รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

                                                           
  *ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง หน้า ๗๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 1  



  
 
 
 
 

 ๑๕๐  
 

ผู้อยู่ในบังคับ 

การยดึมั่นและธ ารงไว ้
ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

การพิทกัษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษตัริย ์
เอกราช และอธปิไตย 

การถือผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติ 

การปฏิบตัิหน้าที ่
ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ 

การไม่เรยีกหรือรบัทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ที่อาจจะกระทบต่อ 
การปฏิบตัิหน้าที ่

ผู้รักษาการ 

  “การประชุม” หมายถึง การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ 
รวมทั้งการประชุมอ่ืนใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
 

 ข้อ ๔   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการ 
 

  ข้อ ๕   ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

 หมวด ๑ 
จริยธรรม 

  
ส่วนที่ ๑ 

จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 
  

  ข้อ ๖   ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

  ข้อ ๗   ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  
 ข้อ ๘   ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

  ข้อ ๙   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  
 ข้อ ๑๐   ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 



  
 
 
 
 

 ๑๕๑  
 

การไม่รับของขวัญ 
หรือของก านัล 

การไม่กระท าการ 
อันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ 

การยดึมั่นหลักนิตธิรรม
และอยู่ในกรอบศีลธรรม 

การปฏบิัตหิน้าที ่
ด้วยความยุตธิรรม  
เป็นอิสระ และเป็นกลาง 

การรักษาไว้ซึ่งความลบั 
และเคารพมตขิองทีป่ระชุม 

การให้ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างถูกต้องและ 
ไม่บิดเบือน  

การไม่ให้ค าปรึกษาหรือ
แสดงความคิดเห็นที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเสียความเป็นธรรม 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ 

การไม่กระท าการ 
ที่ก่อให้เกิดความ 
เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ ์

  ข้อ ๑๑   ต้องไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่
เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับให้รับได้ 

 

ส่วนที่ ๒ 
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

  
  ข้อ ๑๒   ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

  ข้อ ๑๓   ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 

  ข้อ ๑๔   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ 
โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 
 

  ข้อ ๑๕   รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้ง
เคารพต่อมติของที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
 

  ข้อ ๑๖   ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ 
ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
 

  ข้อ ๑๗   ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูล 
ต่อสื่อสาธารณะ หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายขององค์กร 
  
 ข้อ ๑๘   ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารง
ต าแหน่ง 



  
 
 
 
 

 ๑๕๒  
 

การไม่ละเลยหรือยินยอม 

ให้บุคคลในครอบครวั 

เรียกหรือรบัทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใด 

ในประการที่อาจจะกระทบ 

ต่อการปฏบิัตหิน้าที ่

การไม่คบหากับผู้มีอิทธิพล
หรือมีความประพฤต ิ

ในทางเสื่อมเสยี 

การไม่กระท าการ 
อันเป็นการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ 

การปฏบิัติหน้าที ่
เต็มก าลังความสามารถ 
และยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม 

การอุทิศเวลา 

แก่ทางราชการ 

การปฏิบตัิต่อประชาชน 
ด้วยความเต็มใจ 

และใหบ้ริการ 
ด้วยความเสมอภาค 

 ข้อ ๑๙  ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ 
ในก ากับดูแลหรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอ่ืนใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน 
  
 ข้อ ๒๐   ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือ 
ผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  
 ข้อ ๒๑   ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
จนเป็นเหตุท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 
  ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง า 
ให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

  
ส่วนที่ ๓ 

จริยธรรมทั่วไป 
  

  ข้อ ๒๒   ปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นใน 
ความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 

  ข้อ ๒๓   อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น 
  
 ข้อ ๒๔   ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  
เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  



  
 
 
 
 

 ๑๕๓  
 

การเป็นแบบอยา่งที่ด ี
ในการปฏบิัตติามและ
รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย 

การดแูลรักษาและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างคุ้มค่า 

การรกัษาความลับ 

ของทางราชการ 

การบริหารงานบุคคล 

และงบประมาณ 

ตามกฎหมายและ 

ระบบคุณธรรมทางราชการ 

การพจิารณา สรรหา หรือ
แตง่ตัง้บุคคลตามระบบ
คุณธรรมและพฤติกรรม 
ทางจรยิธรรม 

การให้เกียรติและ 
เคารพสิทธิเสรีภาพ 
ส่วนบุคคล 

การระมัดระวังการก้าวก่าย
การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกและกรรมาธิการอ่ืน 

 ข้อ ๒๕   ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 
  
 ข้อ ๒๖   รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ของราชการ 
 

  ข้อ ๒๗   ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

 
ส่วนที่ ๔ 

จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
  

  ข้อ ๒๘   ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย รวมทั้งต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด 
 

  ข้อ ๒๙   ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และมติของ 
ที่ประชุมโดยเคร่งครัด 
  
 ข้อ ๓๐   ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่ง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 

  ข้อ ๓๑   ต้องให้ เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของสมาชิก 
กรรมาธิการ และผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นในการประชุม 
 

  ข้อ ๓๒  พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกและกรรมาธิการอ่ืน และต้องไม่กระท าการใดอันเป็นการนอกเหนือหน้าที่และอ านาจ 
  

การเคารพและปฏบิัต ิ
ตามข้อบงัคับและมต ิ
ของทีป่ระชุม 



  
 
 
 
 

 ๑๕๔  
 

การรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเอกลักษณ์
ไทย 

 ข้อ ๓๓  พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
อันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 
 

  ข้อ ๓๔   พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ให้เกียรติ
และเคารพต่อที่ประชุมสภา และส ารวมกิริยาวาจาในบริเวณรัฐสภา 
 

  ข้อ ๓๕   พึงระวังการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใดของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิก และผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก ที่ปรึกษา 
ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการหรือบุคคลใกล้ชิดอ่ืนใด
มิให้มีการกระท าใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาชิก กรรมาธิการ หรือวุฒิสภา 
  
 ข้อ ๓๖   ต้องไม่กระท าการใดหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์
ของการเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า 
จะขัดกับข้อบังคับนี ้
  ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน  
แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 
จึงปฏิบัติตามนั้น 

 
หมวด ๒ 

การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม 
  

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

 
  ข้อ ๓๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา” 
ประกอบด้วย บุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รองประธานวุฒิสภาที่ประธานวุฒิสภามอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

การแต่งกายสภุาพ
เรียบร้อย ใหเ้กียรต ิ
และเคารพต่อสถานที ่

การระมดัระวงั 
การปฏิบตัิงาน 
ของบุคคลใกลช้ิด 

การไม่กระท าการ 
อันเป็นการเสื่อมเสยี 
ต่อเกยีรติศักดิ ์

องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ 
จริยธรรมวุฒสิภา 



  
 
 
 
 

 ๑๕๕  
 

  (๒)  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะ ตามข้อ ๗๘  
วรรคสอง ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกรรมาธิการซึ่งประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาแต่ละคณะมอบหมายเมื่อได้หารือคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ แล้ว จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ 
และต าแหน่งอื่นตามความจ าเป็น 
  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่ง 
  
 ข้อ ๓๘   คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
  (๒)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๓)  รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก บุคคลหรือ
หน่วยงานใด กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ 
  (๔)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว
ให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
  (๕)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าว
ท าการแทน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
  (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
  
 ข้อ ๓๙   กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก 
  (๔)  พ้นจากต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการจริยธรรม 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการจรยิธรรม 



  
 
 
 
 

 ๑๕๖  
 

  (๕)  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่มอบหมายนั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือมีการยกเลิกการมอบหมาย 
  (๖)  อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
  (๗)  วุฒิสภามีมติลงโทษตามข้อ ๔๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

  
  ข้อ ๔๐   หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน 
การน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
  
 ข้อ ๔๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม
ของสมาชิกหรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียนจาก
เลขาธิการวุฒิสภา หากมีความจ าเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อประธานวุฒิสภาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน 
 

  ข้อ ๔๒  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อวุฒิสภา ในรายงาน
ดังกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งความเห็น
ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร ข้อใด  
และควรด าเนินการต่อไปอย่างไร เพ่ือให้วุฒิสภาพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ 
 

  ข้อ ๔๓  ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า
สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้วุฒิสภามีมติว่ากล่าว
ตักเตือน หรือต าหนิ 
  ในกรณีที่วุฒิสภามีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
และแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
ในการพิจารณา 
เรื่องร้องเรยีน 

ก าหนดเวลาการพิจารณา
เรื่องร้องเรยีน 

รายงานการพิจารณา 
เรื่องร้องเรยีน 

บทลงโทษในกรณ ี
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบงัคับวา่ด้วย
ประมวลจริยธรรม 

การด าเนินการกรณ ี
เป็นการฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏบิัตติาม 
มาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 



  
 
 
 
 

 ๑๕๗  
 

  มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มติของวุฒิสภาตามวรรคสอง ให้ถือเอาคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 

 ข้อ ๔๔ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ให้ถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรง 
  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมกรณีอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรม เจตนา ต าแหน่ง ความส าคัญ
ของต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ อายุ ประวัติและความประพฤติของผู้นั้น มูลเหตุจูงใจ 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 

 ข้อ ๔๕  สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และเคารพต่อมติหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการและวุฒิสภา 

 
บทเฉพาะกาล 

  
  ข้อ ๔๖   ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบตามข้อ ๔๐ ให้น าระเบียบว่าด้วย 
การยื่นค าร้อง การรับค าร้อง การน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ 
จริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี ้
  ในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ 
ตามมติของคณะกรรมการ 
 
 
 
 

กรณีที่ถือว่าเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างรา้ยแรง 

การปฏิบัติตน 
ตามข้อบังคับและ 
การเคารพต่อมติ 
หรือค าวินิจฉัย 

การน าหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการพิจารณา
เรื่องร้องเรยีนตาม
ระเบยีบเดมิมาใชบ้ังคบั 



  
 
 
 
 

 ๑๕๘  
 

  ข้อ ๔๗   เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีการยื่นเรื่องไว้
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
  ประธานวุฒิสภา 

การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนที่ม ี
การยื่นเรื่องไว้เดิม 



 
 
 
 

 

 

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ   

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อ ๑๙๐ ของข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*1 
 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ ค าว่า  
  “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นและให้หมายความ
รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งขึ้นด้วย  
  “การประชุม” หมายถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการ 
และให้หมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซ่ึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ  
  “ที่ประชุม” หมายถึง ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  
  “บริเวณสภา” หมายถึง อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร 
อาคารที่ท าการของสภาผู้แทนราษฎร และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็น 

                                                           

  *
1ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๑ ง หน้า ๓๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์



 
 
 

๑๖๐  
 

การน ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ด ารง 
ต าแหน่งในองค์กร
อิสระมาใชบ้ังคับ 

ที่ประชุมสภปปาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราวและอาคารที่ท าการของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย  
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  
  “ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทน 
ราษฎร  
  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  
  
 ข้อ ๔ ให้น ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับ
แก่สมาชิกและกรรมาธิการด้วย ตามมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

  ข้อ ๕ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

 

หมวด ๑  
อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ  

 
  ข้อ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
  

  ข้อ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยเคร่งครัด  
 

  ข้อ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และเสียสละ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  

 
 
 

ผู้รักษาการ 

การจงรักภักด ี
ต่อชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์

การรักษาไว ้
และปฏิบตัิตาม
รัฐธรรมนูญ 

การปฏบิัตหิน้าที ่
ด้วยความซื่อสตัย์
สุจริต 



 
 
 

๑๖๑  
 
 

หมวด ๒  
จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ  

 
  ข้อ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด  
 

  ข้อ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร 
และไม่กระท าการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติ
และสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้อ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ  
 

  ข้อ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของ
ผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท 
เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่
ประชุม หรือที่อ่ืนใด  
 

   ข้อ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย 
หรือใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด  
  
  ข้อ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยค านึงถึง 
การตรงต่อเวลา และต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุ
สุดวิสัย 
 

 ข้อ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู้ หรือ
เรื่องร้องทุกข์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว   

การรกัษาไวแ้ละปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคบั
และมตขิองทีป่ระชมุ 

การรกัษาชื่อเสียงและ 
ไม่กระท าการที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความเสื่อมเสียต่อเกยีรติภมู ิ

การยืนหยดัท าในสิง่ 
ที่ถูกต้องเป็นธรรม 

การเคารพสทิธเิสรภีาพ
ส่วนบุคคล 

การไม่ข่มขู่ อาฆาต 
มาดร้าย หรือใช้ก าลัง
ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืน 

การอุทิศเวลาใหแ้ก ่
การประชมุ 

การพจิารณากฎหมายและ 
เรื่องใด ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและสว่นรวมโดยเร็ว 



 
 
 

๑๖๒  
 

  ข้อ ๑๖   สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้
บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย  
 

  ข้อ ๑๗   สมาชิกและกรรมาธิการต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว ผู้ช านาญการประจ าตัว ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก 
บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งหรือบุคคลใกล้ชิดอ่ืนใด มิให้มีการกระท า 
ใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแกส่ภาผู้แทนราษฎร สมาชิก หรือกรรมาธิการ  
 

  ข้อ ๑๘   สมาชิกและกรรมาธิการพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ 
เมื่อพบเห็นการกระท าที่ท าให้ราชการ ผู้อ่ืนและประชาชนเสียหาย การใช้อ านาจในทางที่ผิด 
และการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 

 ข้อ ๑๙   สมาชิกและกรรมาธิการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และส ารวมกิริยาวาจา 
ในบริเวณสภา   
 

 ข้อ ๒๐   สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่ประกอบอาชีพ วิชาชีพ ด าเนินธุรกิจ 
หรือกระท ากิจการใด อันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ 
 

 ข้อ ๒๑   สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียนเพ่ือรับฟังเรื่องร้องทุกข์ 
และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ 
เท่าเทียมกัน  
 

  ข้อ ๒๒   สมาชิกและกรรมาธิการต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือผิดพลาด ตามควรแก่กรณี  
 
 
 
 
 

การเสนอข้อมูลเมื่อ
พบเห็นการใช้อ านาจ
ในทางที่ผิดและการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

การแตง่กายสภุาพ
เรียบร้อย ให้เกียรติ
และเคารพต่อสถานที ่

การไม่กระท าการ 
อันเป็นการเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติศักดิ ์

การพบปะเยี่ยมเยียน
เพื่อรับฟังเรื่องร้องทุกข์
และความคดิเห็น 
ของประชาชน 

การแสดงความรบัผิดชอบ 
เมื่อปฏิบตัิหน้าที ่
บกพร่องหรือผิดพลาด 

การให้ความเห็นชอบ 
ให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
โดยค านึงถงึความรู้ 
ความสามารถและ
พฤติกรรมทางจรยิธรรม 

การระมัดระวงั 
การปฏบิัตงิาน 
ของบุคคลใกล้ชิด 



 
 
 

๑๖๓  
 

หมวด ๓  
การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม  

 
  ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรม 
สภาผู้แทนราษฎร” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน ดังต่อไปนี้  
  (๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานคณะกรรมการ  
  (๒)  ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
  (๓)  ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร จ านวนสองคน ซึ่งได้รับเลือกจากกรรมการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) 
และ (๘)  
  (๔)  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
  (๕)  ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 
  (๖) ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกในคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทน 
ราษฎร  
  (๗)  สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จ านวนสี่คน โดยอย่างน้อย 
ต้องเป็นหญิงจ านวนหนึ่งคน  
   (๘)  สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จ านวนสี่คน โดยอย่างน้อยต้องเป็น
หญิงจ านวนหนึ่งคน  
  ในกรณีที่ไม่อาจเลือกกรรมการตาม (๓) ให้ครบจ านวนได้ ไม่ว่าเพราะเหตุ 
ไม่มีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
หรือมีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการตาม (๓) จากผู้ที่เคยเป็นสมาชิก  

องคป์ระกอบ 
ของคณะกรรมการ
จริยธรรม 
สภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 

๑๖๔  
 

  ในการเลือกกรรมการตาม (๓) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรก าหนด 
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
 

  ข้อ ๒๔  กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
  (๑)  สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  
  (๒)  พ้นจากการเป็นสมาชิก   
  (๓)  ตาย  
  (๔)  ลาออก  
  (๕)  ขาดการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการทราบ  
  (๖)  สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ออก  
  (๗)  พรรคการเมืองที่กรรมการเป็นสมาชิกถูกยุบ  
  (๘)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๓  
 (๙)  ได้รับการลงโทษตามข้อ ๒๘   
 

  ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด  
  (๒) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก บุคคลหรือ
หน่วยงานใด กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้  
  (๓)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว
ให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  
  (๔)  ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
  (๕)  วางหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบในการพิจารณา และสอบหาข้อเท็จจริง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
  (๖)  ด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย   

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการจรยิธรรม 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการจริยธรรม 



 
 
 

๑๖๕  
 

  ข้อ ๒๖ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐาน
เรื่องการพิจารณาโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตน
ก่อนการวินิจฉัย การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มี
การคัดค้านกรรมการ  
  องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
  ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
เหตุผลประกอบค าวินิจฉัย ความเป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจาก 
การพิจารณา ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้กรรมการ
ท าค าวินิจฉัยส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย   
 

 ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม  
ของสมาชิกหรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน  
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  
ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ 
ตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร แล้วแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบภายหลัง  
  
 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ 
และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะลงโทษโดยการตักเตือน ต าหนิ 
ให้ขอโทษต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือประณาม 
ให้เป็นที่ประจักษ์  
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ว่า
สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่มีพยานหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการยกค าร้องโดยเร็ว  

วิธีพิจารณาของ
คณะกรรมการ
จริยธรรม 

ก าหนดเวลา 
การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน 

บทลงโทษในกรณ ี
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อบงัคับวา่ด้วย
ประมวลจริยธรรม 



 
 
 

๑๖๖  
 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถือเป็นที่สุด และให้
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ  
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า สมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา  
  ในกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
  การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคห้าให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  
 

  ข้อ ๒๙   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด ๑ ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด ๒ จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  เจตนาและความร้ายแรงของ 
ความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้น  
 

  ข้อ ๓๐ สมาชิกและกรรมาธิการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และเคารพต่อค าวินิจฉัย มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการ หรือของสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วแต่กรณี  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ชวน  หลีกภัย 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

การปฏบิัตติน 
ตามข้อบังคับและ
เคารพต่อค าวินิจฉัย 
มติหรือค าสั่ง 

กรณีที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏบิัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 

การด าเนินการกรณ ี
เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิัตติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 



 
 
 

๑๖๗  
 

บัญชีท้ายข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ 
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วย
ว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพ่ือให้  
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดถือปฏิบัติ  
  มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย  
  อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระจึงร่วมกันจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑”  
 

  ข้อ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*2  
                                                           

  *
2ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๑๓ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. 

วันใชบ้ังคบั 



 
 
 

๑๖๘  
 

  ข้อ ๓  มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้  
  (๑)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
  (๒)  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ 
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   (๓)  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
  (๔) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้แก่ 
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย  
 

  ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ร่วมกันรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้  

 

หมวด ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 

 
  ข้อ ๕ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  
 ข้อ ๖ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช อธิปไตย  
บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 

บุคคลที่อยู่ในบังคับ
แห่งมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

ผู้รักษาการ 

การยดึมั่นและธ ารงไว้
ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษตัริย ์ 
เอกราชและอธปิไตย 



 
 
 

๑๖๙  
 

  ข้อ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  
 ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 

  ข้อ ๙ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

  ข้อ ๑๐  ต้องไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่
เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับให้รับได้ 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
  ข้อ ๑๑ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 

  ข้อ ๑๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  
 

  ข้อ ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจาก 
อคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ  
 

  ข้อ ๑๔ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพ
ต่อมติของที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
 

การถือผลประโยชน์
ของประเทศชาต ิ

การปฏิบตัิหน้าที ่
ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ 

การไม่เรยีกหรือรบัทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจ
กระทบต่อการปฏิบัตหิน้าที ่

การไม่รบัของขวญั 
หรือของก านัล 

การไม่กระท าการอันเป็น
การขดักันแห่งผลประโยชน์ 

การยดึมั่นหลักนิตธิรรม
และอยู่ในกรอบศีลธรรม 

การปฏิบตัิหน้าที ่
ด้วยความยุตธิรรม  
เป็นอิสระ และเป็นกลาง 

การรกัษาไว้ซึ่งความลบั 
และเคารพต่อมตขิองทีป่ระชุม 



 
 
 

๑๗๐  
 

  ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่
ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน  
  

 ข้อ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูล
ต่อสื่อสาธารณะหรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎหมายขององค์กร  
  
 ข้อ ๑๗ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารง 
ต าแหน่ง  
 

  ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคล 
ที่อยู่ในก ากับดูแลหรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
  

 ข้อ ๑๙  ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือ 
ผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่  
 

  ข้อ ๒๐ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
จนเป็นเหตุท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับในการกระท านั้น  
  ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพล
ครอบง าให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การไม่กระท าการ 
ที่ก่อให้เกิดความ 
เสื่อมเสยีต่อเกียรติศักดิ ์

การไม่ละเลยหรือยินยอม
ให้บุคคลในครอบครวั
เรียกหรือรบัทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ในประการที่อาจจะกระทบ
ต่อการปฏบิัตหิน้าที ่

การไม่คบหากบั 
ผู้มีอิทธิพล 
หรือผู้มีความประพฤติ
ในทางเสื่อมเสีย 

การไม่กระท าการ 
อันเป็นการลว่งละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศ 

การใหข้้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง 
และไมบ่ิดเบือน 

การไม่ให้ค าปรึกษาหรือ
แสดงความคดิเห็นที่อาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหาย
หรือเสยีความเป็นธรรม
แก่การปฏบิัตหิน้าที ่



 
 
 

๑๗๑  
 

หมวด ๓ 
จริยธรรมทั่วไป 

 
  ข้อ ๒๑  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
  
 ข้อ ๒๒  อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น  
  
 ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 

  ข้อ ๒๔  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น  
 

  ข้อ ๒๕  รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ของราชการ  
 

  ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

 

หมวด ๔ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
  ข้อ ๒๗ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๑  
ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง  

การปฏบิัตหิน้าที ่
เต็มก าลงัความสามารถ
และยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม 

การอุทิศเวลาแก ่
ทางราชการ 

การปฏิบัตติ่อประชาชน 
ด้วยความเต็มใจและให้ 
บริการด้วยความเสมอภาค 

การดูแลรักษาและ 
ใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการอย่างคุ้มค่า 

การรกัษาความลับ 
ของทางราชการ 

การบรหิารงานบุคคลและ
งบประมาณตามกฎหมาย
และระบบคุณธรรม 

กรณีที่ถือวา่เป็น 
การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 



 
 
 

๑๗๒  
 

  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๒ และหมวด ๓  
จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
เจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น  
 

  ข้อ ๒๘ การด าเนินการแก่บุคคลตามข้อ ๓ ว่ากระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   นุรักษ์  มาประณีต 
   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
   ศุภชัย  สมเจริญ 
   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
   พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ 
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
   ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
   พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
   ประธานกรรมการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
   พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ 
   ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
   วัส  ติงสมิตร 
   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การด าเนินการแก่บคุคล 
ที่กระท าการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบตัติามมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม 



 
 
 
 

 

 

ระเบียบวุฒสิภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สิทธิตัง้กระทู้ถาม 
ด้วยวาจา 

ลักษณะของกระทู้ถาม
ด้วยวาจา 

ก าหนดเวลาและ
สถานที่แสดง 
ความประสงคต์ั้ง
กระทู้ถามดว้ยวาจา 

วันใชบ้ังคบั 

ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖๕ แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ 
ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือ และได้มีการบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาครั้งนั้นแล้ว สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไม่อาจตั้งกระทู้ถาม 
ด้วยวาจาอีกได้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามด้วยวาจาของสมาชิกวุฒิสภาอ่ืนตั้งถามอยู่ 
 

 ข้อ ๔ กระทู้ถามด้วยวาจาให้ระบุชื่อเรื่องที่จะถาม ลักษณะของกระทู้ถาม 
พร้อมระบุว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๕  ให้สมาชิกวุฒิสภาแสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อประธาน
วุฒิสภาภายในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา  
บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
  

                                                           

   *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง หน้า ๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. 



 
 
 
 

 ๑๗๔  
 

การประกาศระเบียบ
วาระกระทู้ถาม 
ด้วยวาจา 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๖ ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศระเบียบวาระกระทู้ถามด้วยวาจา 
ที่ประธานวุฒิสภาได้วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา จ านวนไม่เกิน ๓ กระทู้ บริเวณ
หน้าห้องประชุมวุฒิสภาและทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ข้อ ๗  ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
   
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ๑๗๕  
 

........................นิตกิร 

........................ผบ.กลุม่งาน 

........................ผอ.ส านกัฯ 

........................รองเลขาธิการฯ 

........................เลขาธิการฯ 
 

วินิจฉัยแล้ว เห็นว่า 
 อนญุาตให้ตั้งถามได ้
 ไม่อนญุาตให้ตั้งถาม 
 
 

แบบแสดงความประสงค์ขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 
----------------------- 

วุฒิสภา 
                                                     วันท่ี........เดือน..................... พ.ศ. ......... 

 

เรื่อง  ขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา 
 

กราบเรยีน  ประธานวุฒิสภา 
 

  ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อประธานวุฒสิภา ดังนี ้
กระทู้ถามด้วยวาจา  เรื่อง....................................................................................................................... 
ถาม (นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี)................................................................................................................ 
มีลักษณะกระทู้ถามอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ ๑๖๔) 
 (๑) เป็นเรื่องฉุกเฉินท่ีมีความจ าเปน็เร่งด่วน เนื่องจาก............................................................ 
   .......................................................................................................................................... 
 (๒) เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนตอ่ความสงบเรยีบร้อย ศลีธรรม สิทธิหรือเสรีภาพของ 
   ประชาชนอย่างร้ายแรง เนื่องจาก..................................................................................... 
   .......................................................................................................................................... 
 (๓) เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เนื่องจาก........................ 
   .......................................................................................................................................... 
 จึงขอตั้งกระทู้ถามด้วยวาจานี้ มาตามมารา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๕ ส่วนรายละเอียด 
จะซักถามในท่ีประชุมวุฒสิภาต่อไป  
  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 

  (..........................................................) 
  สมาชิกวุฒิสภา  หมายเลข............... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
ข้อพิจารณา 
๑. กระทู้ถามดังกลา่วมีลักษณะเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ขอ้ ๑๖๔ และเป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ 
๒.  เห็นควรอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ขอ้ ๑๖๕ ได ้
     ไม่เห็นควรอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ตามข้อบังคับฯ ขอ้ ๑๖๕ ได ้
  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา 
 

 

 



 
 
 
 

 ๑๗๗  
 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์

การลงชื่อมาประชมุ
วุฒิสภา 

ระเบียบวุฒิสภา 

ว่าด้วยการลงช่ือมาประชุมและการลาประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและ 
การลาประชุมวุฒิสภาเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๑ (๕) และบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและ
การลาประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*
 

 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “การลาป่วย” หมายถึง การลาเพ่ือรักษาตัวจากอาการป่วย การเข้ารับการตรวจ
รักษาอาการป่วย หรือเข้ารับการตรวจรักษาตามแพทย์สั่ง 
 “การลากิจ” หมายถึง การลาไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่มิใช่ภารกิจของวุฒิสภา 
การลาไปราชการต้นสังกัดของสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง หรือการลากิจส่วนตัว 
 “การแจ้งไปราชการของวุฒิสภา” หมายถึง การไปปฏิบัติราชการของวุฒิสภาหรือ
รัฐสภาที่ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา หรือการไปปฏิบัติราชการ
ในภารกิจของวุฒิสภาหรือรัฐสภา 
 

 ข้อ ๔ การลงชื่อมาประชุมวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ ดังนี้ 

                                                           

   *
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง หน้า ๒๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



 
 
 
 

 ๑๗๘  
 

การลงชื่อมาประชมุ
วุฒิสภาในภายหลงั 

การลาประชุมวุฒสิภา 

 (๑)  ก่อนเข้าประชุมวุฒิสภาทุกครั้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้มาประชุมลงชื่อในสมุด
ที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา และ 
  (๒)  ใช้บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของตนหรือบัตรแสดงตนซึ่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาออกให้บันทึกลงในเครื่องอ่านบัตรเพื่อแสดงตนมาประชุมวุฒิสภา 
 ในกรณีท่ีเครื่องอ่านบัตรตาม (๒) ขัดข้อง ให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติเฉพาะตาม (๑) 
 

 ข้อ ๕  สมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมแต่มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) ในวันที่มา
ประชุมวุฒิสภานั้น หากประสงค์จะลงชื่อมาประชุมวุฒิสภา ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อ
ประธานวุฒิสภาเพ่ือขออนุญาตลงชื่อมาประชุมวุฒิสภาภายหลังก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่มิได้ลงชื่อนั้น ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสองคน
รับรองว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นมาประชุมวุฒิสภา 
  
 ข้อ ๖ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีความจ าเป็นไม่อาจมาประชุมวุฒิสภา ให้แจ้งลา
การประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภา โดยท าเป็นหนังสือหรือใบลา 
การประชุมวุฒิสภาหรือใบแจ้งไปราชการของวุฒิสภา ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนดยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขออนุญาตเป็นการล่วงหน้า 
 สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไป
ราชการของวุฒิสภาล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งลาการประชุมหรือแจ้งไปราชการ
ของวุฒิสภา โดยท าเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมวุฒิสภาหรือใบแจ้งไปราชการของ
วุฒิสภายื่นต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขออนุญาตภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่
ไม่มาประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น 
 การแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาและการอนุญาตให้ลาการประชุมวุฒิสภาตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจด าเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม 
สามารถตรวจสอบตัวบุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
 วันที่มีการประชุมวุฒิสภาดังกล่าวให้หมายถึงก าหนดวันประชุมวุฒิสภาตามที่
วุฒิสภามีมติก าหนดไว้และวันเรียกประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภาจะได้
ก าหนดเมื่อเห็นสมควร 



 
 
 
 

 ๑๗๙  
 

การพจิารณาอนุญาต 
ให้ลาประชมุวุฒิสภา 

การยกเลิกการลา 
ประชมุวุฒิสภา 

 ข้อ ๗ การลาประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาหรือการแจ้งไปราชการของ
วุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การลาป่วยให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาก าหนดต่อประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันลา เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ 
 การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย 
 (๒) การลากิจให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนด พร้อมทั้งเหตุผลประกอบต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม และจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เท่านั้น 
 (๓) การแจ้งไปราชการของวุฒิสภาให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบแจ้งไปราชการ
ของวุฒิสภาตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานวุฒิสภาพิจารณา
ภายในสามวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาได้รับหนังสือหรือใบลาการประชุมวุฒิสภาของ
สมาชิกวุฒิสภาหรือใบแจ้งไปราชการของวุฒิสภา 
 

 ข้อ ๘  สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดได้แจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งไปราชการ
ของวุฒิสภาตามข้อ ๗ ต่อประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาได้อนุญาตแล้ว หากต่อมา
ปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นได้มาประชุมวุฒิสภาในครั้งที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้ถือว่า  
การแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือการแจ้งไปราชการของวุฒิสภาครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งการยกเลิกวันลาประชุมวุฒิสภาดังกล่าว เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพ่ือทราบ 
 



 
 
 
 

 ๑๘๐  
 

การขาดประชมุวุฒิสภา 

การลาประชุมของ
ประธานวุฒิสภา 

การลาประชุมของ 
ประธานวุฒิสภา 

  ข้อ ๙ การลาของประธานวุฒิสภาให้แจ้งให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ และให้
น าหลักเกณฑ์การลาและการยกเลิกวันลาประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๐ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มาประชุม โดยมิได้แจ้งลาการประชุมวุฒิสภา
หรือแจ้งไปราชการของวุฒิสภาต่อประธานวุฒิสภา หรือแจ้งลาการประชุมวุฒิสภาหรือ
แจ้งไปราชการของวุฒิสภาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา ให้ถือว่าขาดประชุมวุฒิสภา 
และให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นทราบโดยทันที    
 

  ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
   
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รักษาการ 



 
 
 
 

 ๑๘๑  
 

วันใช้บังคับ 
 

นิยามศัพท์ 

คุณสมบัติทั่วไป 
และลักษณะต้องห้าม
ของอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการ 
ในคณะ 
 

ระเบียบวุฒิสภา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการ
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ 
   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้หมายความรวมถึงข้าราชการรัฐสภา
สามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการด้วย 
  “คณะอนุกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมาธิการซึ่งตั้งขึ้นโดย
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้งข้ึน  
  “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้งข้ึน  
 

  ข้อ ๔  อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
 
 

                                                           

   *
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง หน้า ๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



 
 
 
 

 ๑๘๒  
 

คุณสมบัติพเิศษ 
ของอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธกิาร 
ในคณะ 

  ก. คุณสมบัติทั่วไป  
     (๑)  มีสัญชาติไทย  
    (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
    (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  
  ข.  ลักษณะต้องห้าม  
    (๑) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
    (๒)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
    (๔)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ หรือกฎหมายอื่น 
   (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ  
    (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    (๗) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๓๕  
    (๘) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
     (๙) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
  คุณสมบัติทั่วไปตามความใน ก. (๒) มิให้ใช้บังคับกับการตั้งอนุกรรมาธิการ
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๕  
 

  ข้อ ๕  อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ หรือมีคุณสมบัติ
ตามท่ีคณะอนุกรรมาธิการประสงค์  
 



 
 
 
 

 ๑๘๓  
 

ข้อห้ามในการเป็น
ประธานเฉพาะคราว 

หลักการปฏิบตัิหน้าที่
ของอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธกิาร 
ในคณะ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งมิใช่กรรมาธกิาร 
ในคณะ 

การด าเนินการ 
กรณีไมป่ฏิบตัิหรือ 
ปฏบิัตขิดักับหลักการ 

  ข้อ ๖  ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อนุกรรมาธิการ ซึ่งมิใช่สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการในคณะ จะปฏิบัติหน้าที่ประธาน
เฉพาะคราวของที่ประชุมมิได้  
 

  ข้อ ๗  อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะจะต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของ
วุฒิสภาและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ หรือธรรมเนียม
ปฏิบัติของวุฒิสภา  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ หากปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดกับหลักการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง หรือได้กระท า
การใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิ และชื่อเสียงของสถาบัน
วุฒิสภา เช่น การไม่รักษาซึ่งชื่อเสียงของวุฒิสภา การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน การไม่รักษาความลับในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ที่กระท าเป็นการลับหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดกับหลักการตามข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนี้   
สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจเสนอเรื่องร้องเรียน โดยยื่นต่อคณะกรรมาธิการที่ 
อนุกรรมาธิการผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพ่ือพิจารณาสอบสวนและมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ตามข้อ ๘ (๕) ก็ได้ และเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและมีมติเป็นประการใดแล้ว  
ให้รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพ่ือทราบ  
  การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา หรือการใช้สิทธิทางศาลของผู้มีส่วนได้เสีย  
 

  ข้อ ๘  ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อนุกรรมาธิการ ซ่ึงมิใช่กรรมาธิการในคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก  
  (๓)  ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔  



 
 
 
 

 ๑๘๔  
 

การแต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั 
เป็นอนุกรรมาธกิาร 

  (๔)  คณะกรรมาธิการสิน้สุดลง หรือมีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
 (๕)  คณะกรรมาธิการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
  (๖)  ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการทราบ  
 

  ข้อ ๙  ภายใต้บังคับข้อ ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการใดมีความประสงค์จะแต่งตั้ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ใดเป็นอนุกรรมาธิการ   
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย  
  (๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมาธิการได้ไม่เกินคนละหนึ่งคณะ ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ได้ปฏิบัติอยู่โดยตรง จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ 
ไม่เกินสองคณะ 
  (๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมาธิการ ต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าเป็นหลัก โดยมิให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน้าที่หรือราชการประจ าที่ปฏิบัติอยู่  
  (๓) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอนุกรรมาธิการ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย  
    ก. คุณสมบัติทั่วไป  
     เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ และประเภทวิชาการในต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต าแหน่งนิติกร 
ต าแหน่งวิทยากร หรือต าแหน่งอ่ืน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่
และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  
    ข.  ประสบการณ์  
      (๑)  ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติหรือนิติกร  
      จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่างกฎหมาย  
การยกร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ 
และการให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง และข้อบังคับการประชุมของสภาเป็นอย่างดี   



 
 
 
 

 ๑๘๕  
 

ผู้มีอ านาจวินิจฉยัชีข้าด 

และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายและการให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย หรือเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตรเทียบเท่าตามท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ  หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี  
       (๒)  ต าแหน่งวิทยากรหรือต าแหน่งอื่น ๆ  
      จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่างรายงาน 
การกระท ากิจการ การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการก่อนการสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ ของคณะอนุ
กรรมาธิการ และการให้ความเห็นทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระท ากิจการ  
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อน 
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะ 
อนุกรรมาธิการนั้น ๆ เป็นอย่างดี และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 
สามหลักสูตรตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี 
  (๔) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอนุกรรมาธิการจะต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
 

  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมีกรณีที่ต้องตีความตาม
ระเบียบนี้ใหป้ระธานวุฒิสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
  



 
 
 
 

 ๑๘๖  
 

การปฏิบตัิการให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการที่ก าหนด 

การด ารงต าแหน่งของ 
อนุกรรมาธกิารซึ่งมใิช่
กรรมาธิการในคณะ 
ตามระเบยีบเดิม 

 ข้อ ๑๑  ให้เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
 

  ข้อ ๑๒ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ
ตามระเบียบว่าด้วยการตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะที่ใช้อยู่ก่อนวันที่  
ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ๑๘๗  
 

วันใช้บังคับ 
 

นิยามศัพท์ 

ก าหนดเวลาและ
จ านวนสมาชิก 
ในการปรึกษาหารือ 

ระเบียบวุฒิสภา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  โดยที่ เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพ่ือให้
การขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา ผู้ท าหน้าที่
ประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
 “การขอปรึกษาหารือ” หมายความว่า การที่สมาชิกวุฒิสภาน าปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอ่ืนใดซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ที่จะพิจารณาได้เสนอต่อประธานของที่ประชุมวุฒิสภาด้วยวาจาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา 
 

 ข้อ ๔ ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ระหว่างเวลา 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยขอปรึกษาหารือได้ไม่เกิน ๑๐ คน คนละไม่เกิน ๓ นาท ี

                                                           

   *
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง หน้า ๑๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



 
 
 
 

 ๑๘๘  
 

การแจ้ง 
ความประสงค ์
ขอปรึกษาหารือ 
 

เอกสารประกอบ 
การหารือ 

อ านาจวินิจฉัย 
ของประธาน 
 

ผู้รักษาการ 

 ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืน อาจไม่อนุญาตให้มีการปรึกษาหารือ หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลา 

ในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอ่ืนก็ได้*  
 

 ข้อ ๕  ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อ
ประธานล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้ง  
ความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบ

จ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา* 
 

  ข้อ ๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือมีเอกสารประกอบการหารือ  
ให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวต่อประธานในวันที่ได้ปรึกษาหารือเรื่องนั้น 
 

 ข้อ ๗  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปรึกษาหารือตามระเบียบนี้ในการประชุมวุฒิสภา
ครั้งใด ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 

 ข้อ ๘  ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้  
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 
 
 
 
 
 

                                                           

   *
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ  
๒๘๓ ง หน้า ๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔. 
    



 
 
 
 

 ๑๘๙  
 

แบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของท่ีประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

                                                 ----------------------- 
วุฒิสภา 

 

วันท่ี............เดือน..................... พ.ศ. ....... 
 

กราบเรยีน   ประธานวุฒิสภา 
 

 ข้าพเจ้า......................................................... สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข.................... 
ขอยื่นความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุมวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา ในวัน.........................ที่..............เดือน......................... พ.ศ. ............ จ านวน...................เรื่อง 
ดังนี ้
 ๑.  เรื่อง....................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนินการ 
 ๒.  เรื่อง....................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนินการ 
 ๓.  เรื่อง....................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนินการ 
 

  โดยจะได้กราบเรียนรายละเอียดตอ่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 
 
                                                       ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
   (............................................................) 
   สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข................. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือต้องหารือต่อประธานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 



 
 
 
 

 ๑๙๑  
 

นิยามศัพท ์

วันใชบ้ังคบั 

ระเบียบวุฒิสภา 

ว่าด้วยการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม 
และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญตัติ 
การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๕ วรรคสาม ของข้อบังคับการประชุม 
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ การเสนอ 
ค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภา 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “การเสนอญัตติ” หมายความว่า การเสนอญัตติที่ต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “การเสนอค าแปรญัตติ” หมายความว่า การเสนอค าแปรญัตติที่ต้องท าเป็น
หนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “การยื่นกระทู้ถาม” หมายความว่า การยื่นกระทู้ถามที่ต้องท าเป็นหนังสือ
เสนอต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  “การขอเปิดอภิปรายทั่วไป” หมายความว่า การเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร
                                                           

   *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๗ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



 
 
 
 

 ๑๙๒  
 

การก าหนดที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืน 

ชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผ่าน
การใชง้าน 

ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดให้มีขึ้นเพ่ือใช้ในการรับและส่งข้อมูลโดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ที่เชื่อมโยงกัน 
 “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดให้มีขึ้นโดยน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งข้อมูลมาใช้นอกจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร 
เว็บไซต์ (Website) ระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line)  
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกวุฒิสภา 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านญัตติ ค าแปรญัตติ กระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปราย
ทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน 
แล้วแต่กรณี ตามระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๔ ให้ส านักงานก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนเพ่ือรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับญัตติ ค าแปรญัตติ กระทู้ถาม และการขอเปิด
อภิปรายทั่วไป ของสมาชิกและแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 การก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน
ของสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกผู้ใดเป็นผู้ส่งข้อมูลและส่งในวัน
และเวลาใด 
 

 ข้อ ๕  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนที่ส านักงานก าหนดให้จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การน า
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวเข้าใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนให้ถือว่าสมาชิกผู้เป็นเจ้าของชื่ อผู้ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนนั้นเป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้เข้าใช้งานนั้น   



 
 
 
 

 ๑๙๓  
 

การแจง้การเสนอญัตต ิ
ค าแปรญตัต ิกระทู้ถาม 
และการขอเปดิ 
อภิปรายทัว่ไป 

การสง่ญัตต ิค าแปรญัตต ิ
กระทู้ถาม หรือการขอ 
เปดิอภปิรายทัว่ไป 

ก าหนดวันทีเ่สนอญตัต ิ 
ค าแปรญตัต ิการยื่น 
กระทู้ถาม และการขอ 
เปดิอภปิรายทัว่ไป 

การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของญตัต ิ 
ค าแปรญตัต ิ 
กระทู้ถามหรือการ 
ขอเปดิอภปิรายทั่วไป 

 ข้อ ๖  สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเสนอญัตติ เสนอค าแปรญัตติ ยื่นกระทู้ถาม  
และขอเปิดอภิปรายทั่วไป ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน 
สามารถแจ้งหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าหรือด าเนินการตรวจสอบ
เบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวก่อนก็ได้   
 

 ข้อ ๗    สมาชิกผู้ใดจะเสนอญัตติ เสนอค าแปรญัตติ ยื่นกระทู้ถาม หรือขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน  
ให้สมาชิกผู้นั้นส่งญัตติ ค าแปรญัตติ กระทู้ถาม หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไป แล้วแต่กรณี 
ให้ส านักงานตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 
 การส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนสามารถ
ส่งได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นแต่การเสนอค าแปรญัตติต้องส่งภายใน
ก าหนดวันแปรญัตติตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา 
 

 ข้อ ๘   การเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน  
ให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบรับข้อมูลของส านักงานเป็นวันที่เสนอญัตติ เสนอค าแปรญัตติ 
ยื่นกระทู้ถาม และขอเปิดอภิปรายทั่วไป แล้วแต่กรณี 
 การเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปที่ส่งทางโทรสารจะถือว่าส านักงานได้รับครบถ้วนตามเวลาที่ส่งในใบแสดงผล 
การส่งโทรสารต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตอบรับยืนยันการส่งให้สมาชิกทราบ   
 

  ข้อ ๙ เมื่อส านักงานได้รับญัตติ ค าแปรญัตติ กระทู้ถาม หรือการขอเปิด
อภิปรายทั่วไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่น าออกจากระบบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้
ส านักงานด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามงานสารบรรณ 



 
 
 
 

 ๑๙๔  
 

การแก้ไขเพิ่มเตมิ 
หรือการถอนญัตต ิ 
ค าแปรญตัต ิกระทู้ถาม 
การขอเปดิอภปิราย 
ทั่วไป 

ผู้รักษาการ 

 ในกรณีที่ส่งนอกเวลาท าการปกติ ให้ส านักงานด าเนินการตามวรรคหนึ่งในวัน
เปิดท าการปกติถัดไป เว้นแต่การส่งค าแปรญัตติในวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ 
ให้ส านักงานลงทะเบียนรับค าแปรญัตติตามวันและเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบรับข้อมูลตาม
ข้อ ๘ 
 เอกสารในการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน  
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นเอกสารต้นฉบับ 
 

 ข้อ ๑๐ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการถอนญัตติ ค าแปรญัตติ กระทู้ถาม  
การขอเปิดอภิปรายทั่วไป และการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเสนอญัตติ ค าแปรญัตติ 
การขอเปิดอภิปรายทั่วไป หรือการเป็นผู้รับรองญัตติหรือค าแปรญัตติ ตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ส่งให้ส านักงานไว้แล้ว หากประสงค์จะด าเนินการ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ๑๙๕  
 

นิยามศัพท ์

วันใชบ้ังคบั 

บุคคลทีส่ามารถ 
อยู่ในทีป่ระชมุหรือ 
ฟังการประชุมลับได ้

ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมในที่ประชุมวุฒิสภา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๓ วรรคสาม ของข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “การประชุมลับ” หมายความว่า การประชุมวุฒิสภาที่ต้องกระท าเป็นการลับ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” หมายความว่า ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 ข้อ ๔ ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะ 
ที่จะฟังการประชุมได้ก็แต่เฉพาะ 
 (๑) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๒)  รัฐมนตรี 
 (๓) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 

                                                           

   *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๓ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓. 



 
 
 
 

 ๑๙๖  
 

การด าเนินการกบั
บุคคลที่ไม่สามารถ 
อยู่ในทีป่ระชมุ
วุฒิสภาหรือฟัง 
การประชมุลบัได ้

ข้อห้ามของบุคคล 
ที่อยู่ในห้องประชุม
หรือฟังการประชมุลบั 

 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ
ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟัง 
การประชุมได้ในครั้งใด เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมในครั้งนั้น 
 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านักมีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง 
ในสังกัดของตนต่อส านักการประชุม เพ่ือรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 บุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะแถลงหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาหรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับและจะต้องอยู่ในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ให้ท าหนังสือขออนุญาตล่วงหน้าต่อ
ประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาอนุญาตแล้วจึงเข้าร่วมการประชุมลับได้ 
 

 ข้อ ๕  เมื่อมีการประชุมลับ ให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ที่มิได้เป็นบุคคล
ตามข้อ ๔ ออกจากห้องประชุมวุฒิสภาให้พ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 
 ให้เจ้าหน้าที่ส านักการประชุมและเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมลับ เชิญบุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมลับออกจาก
ห้องประชุมวุฒิสภาตามค าสั่งของประธานของที่ประชุม และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 
ตรวจตราเพ่ือมิให้บุคคลภายนอกล่วงล้ าเข้ามาในที่ประชุมวุฒิสภาและอยู่ในระยะที่จะฟัง
การประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุมลับ 
 

  ข้อ ๖ ในการประชุมลับ ห้ามผู้ที่อยู่ในห้องประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใด 
ในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือ
สื่อสารใด ๆ ยกเว้นการบันทึกของวุฒิสภา และห้ามกระท าการใด ๆ ที่ท าให้การประชุมลับ
หรือข้อมูลข่าวสารลับออกไปสู่บุคคลภายนอก 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมการด าเนินการให้เป็นไป
ตามวรรคหนึ่ง  
 



 
 
 
 

 ๑๙๗  
 

การจดัการเอกสารลบั 

การแถลงขา่ว 
การประชมุลบั 

การด าเนินการกบั
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบยีบ 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๗  การจัดท า การควบคุม การแจกจ่าย การเก็บรักษา การท าลายและ
การบริหารจัดการเอกสารลับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ  
ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี   
 

 ข้อ ๘  กรณีมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับของวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภา
ก าหนดผู้แถลงข่าว โดยให้แถลงข่าวได้แต่เฉพาะผลของการประชุมลับเท่านั้น   
  

 ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภารายงาน
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาให้ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 ข้อ ๑๐ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภา 
ให้ถือเป็นที่สุด    
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ๑๙๙  
 

การก าหนดให้ม ี
การประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วันใชบ้ังคบั 

การจดัการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของคณะกรรมาธิการ 
 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสอง ของข้อ ๘๖ แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมาธิการได้ก าหนดให้การประชุมครั้งใด 
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเหตุอันสมควรไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือนัดประชุมที่ไม่ได้
ก าหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
บันทึกเหตุอันสมควรนั้นไว้เป็นหนังสือก่อนเริ่มการประชุม 
 

 ข้อ ๔ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ด าเนินการ โดยอย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การแสดงตนของผู้ร่วมประชุม 
 (๒)  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพ 
 (๓)  การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม 

                                                           

   *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



 
 
 
 

 ๒๐๐  
 

การแสดงตนของ 
ผู้ร่วมประชุม 

การจดัการสื่อสาร 
ด้วยเสยีงและภาพ 

 (๔)  การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม 
 (๕)  การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียงและภาพ หรือเสียง แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
 (๖)  การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของการประชุม 
 (๗)  การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจใช้ระบบ
ควบคุมการประชุมของตนเองหรือของผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมก็ได ้
 

 ข้อ ๕  การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๔ (๑) ซึ่งแสดงตนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของผู้ร่วมประชุม เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password) เป็นต้น  
หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมก็ได้ 
 การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเลือกใช้
วิธีการที่มีความมั่นคงและรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยค านึงถึง
พฤติการณ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ร่วมประชุม จ านวนของ
ผู้ร่วมประชุม ประเภทของระเบียบวาระ เป็นต้น   
 

 ข้อ ๖  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพตามข้อ ๔ (๒)  
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน
และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเดียวกัน 
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียมและก าหนดวิธีการประชุมส ารอง 
ซึ่งสามารถใช้สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพ่ือใช้ในการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 



 
 
 
 

 ๒๐๑  
 

การจดัการสิทธ ิ
ของผู้ร่วมประชมุ 

การรบัรองตนเอง 
ต่อที่ประชุม 

การลงมตหิรือ 
ออกเสียงลงคะแนน 

การจดัเก็บข้อมลูหรือ
หลักฐานที่เกีย่วข้อง
กับการประชมุผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมท าให้ไม่อาจสื่อสารหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กันด้วยเสียงและภาพได้ในบางช่วงเวลา ถ้าในระหว่างช่วงเวลานั้นยังสามารถ
สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงก็ให้ถือว่าการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
กระบวนการตามข้อ ๔ (๒) ด้วย   
 

 ข้อ ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม
โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้เป็น 
ผู้ควบคุมระบบควบคุมการประชุม สามารถงดการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว 
หรือหยุดการส่งหรือรับข้อมูลจากผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที หากมีเหตุจ าเป็น
หรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม 
เป็นต้น     
 

 ข้อ ๘ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ร่วมประชุมรับรองตนเองต่อ
ที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาการประชุมจะไม่มีบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมสามารถรู้
หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมได้ 
  การรับรองต่อที่ประชุมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ประชุมมีมติให้
ถ่ายทอดการประชุมให้บุคคลภายนอกสามารถรับชมหรือรับฟังได้ 
  
 ข้อ ๙ การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๔ (๔) 
ถ้าไม่ใช่กรณีตามข้อ ๗๕ แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีระบบหรือวิธีการที่ผู้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนน  
โดยเปิดเผยได้ รวมทั้งสามารถบันทึกและน าไปเปิดเผยได้ด้วยว่าผู้ใดได้ออกเสียง
ลงคะแนนเช่นใด ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนลับให้ใช้ระบบหรือวิธีการที่สามารถ
ทราบจ านวนของผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนและผลรวมของการออกเสียงลงคะแนน แต่ต้อง
ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดลงคะแนนอย่างไร ไม่ว่าขณะลงคะแนนหรือในภายหลัง 
 

 ข้อ ๑๐ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔ (๕) และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔ (๖) ให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ดังนี้ 



 
 
 
 

 ๒๐๒  
 

การจดัเก็บข้อมลูหรือ
หลักฐานที่เกีย่วข้อง 
กับการประชมุ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 (๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวน
ผู้ร่วมประชุมหรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ ๕ 
โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม 
 (๒) การลงมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม พร้อมผลการลงมติ
หรือผลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึก 
การประชุม 
 (๓) ข้อมูลบันทึกเสียงและภาพ หรือเสียง ของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบควบคุมการประชุมนั้นเอง หรือด้วยวิธีการ
อ่ืนใดเว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
 (๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ ๖  
ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม 
 (๕) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลหรือชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและ 
เลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน 
 เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม (๔) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป 
 

 ข้อ ๑๑ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ ๑๐ ให้บันทึกในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ 
ดังนี้ 
 (๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง
จนเสร็จสมบูรณ์และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น 
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของ
ข้อมูลนั้น 
 (๒) สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ 



 
 
 
 

 ๒๐๓  
 

การแจง้เหตขุดัข้อง 
ในระหวา่งการประชุม 

การด าเนินการ 
ภายหลังการประชมุ 

การลบหรือท าลาย
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประชมุ 

มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศ 

 (๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
และไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 
 

 ข้อ ๑๒ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมตามข้อ ๔ (๗) ให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้อง
แก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ข้อ ๑๓ เมื่อการประชุมผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้น ในแต่ละครั้ ง 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ ๑๐ รวมถึง
ข้อมูลอ่ืนที่เกิดจากการประชุม หรือให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมส่งมอบข้อมูล
ดังกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง 
 

 ข้อ ๑๔ เมื่อมี เหตุ ให้มีการลบหรือท าลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม  
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมลบหรือท าลาย  
ซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยในการลบหรือท าลาย 
 

 ข้อ ๑๕ ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้ 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง 
 (๒) การรักษาความครบถ้วน (integrity) โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลาย
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบเพ่ือให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่
มีการใช้งาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา 
 (๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สามารถท างาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 
 (๔)  การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



 
 
 
 

 ๒๐๔  
 

ผู้รักษาการ 

 นอกจากนี้ ให้มีคุณสมบัติ อ่ืน ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity)  
ความรับผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และ
ความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 
 ทั้งนี้ ให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดหรือรับรอง เป็นระบบควบคุมการประชุมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง 
  
 ข้อ ๑๖  ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 ๒๐๕  
 

นิยามศัพท์ 

วันใช้บังคับ 
 

ระเบียบวุฒิสภา 

ว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
และการเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 

 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของ
บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ และการเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงาน
ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๐๔ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการรับรองความถูกต้อง
ของบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ และการเปิดเผยบันทึกการประชุม 
และรายงานของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป* 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “บันทึกการประชุม” หมายความว่า การบันทึกข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
ของกรรมาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของคณะกรรมาธิการที่เกิดขึ้นในการประชุม
คณะกรรมาธิการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการจัดท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
 “รายงาน” หมายความว่า รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง
หรือรายงานการศึกษา ของคณะกรรมาธิการ 
  “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญที่วุฒิสภาตั้งข้ึน 

                                                           

   *
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง หน้า ๖ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



 
 
 
 

 ๒๐๖  
 

การเสนอบันทึก 
การประชมุ 
 

การรับรองบันทึก
การประชมุ 
 

 “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการมอบหมาย
ให้มีหน้าที่ในการจัดท าบันทึกการประชุมหรือรายงานของคณะกรรมาธิการ 
 

 ข้อ ๔ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งใด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
จัดท าบันทึกการประชุมครั้งนั้น เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารับรอง 
ในการประชุมครั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 การเสนอบันทึกการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  
อาจเสนอในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 

 ข้อ ๕  การรับรองบันทึกการประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการเสนอ
บันทึกการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุม เมื่อที่ประชุม
ได้พิจารณาความถูกต้องของบันทึกการประชุมแล้ว ให้ประธานในที่ประชุมถามมติของ 
ที่ประชุมว่าจะรับรองบันทึกการประชุมหรือไม่ หรือจะรับรองโดยมีการแก้ไขถ้อยค าหรือ
ข้อความ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบันทึกมติของที่ประชุมไว้ในระเบียบวาระ
รับรองบันทึกการประชุมของบันทึกการประชุมครั้งที่พิจารณานั้น 
 ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติรับรองบันทึกการประชุมโดยมี 
การแก้ไข ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการระบุข้อความเดิมและข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ไว้ด้วย เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร จะไม่ระบุข้อความเดิมให้ปรากฏก็ได้ และ
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมครั้งที่มีการแก้ไขนั้น 
ให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ในการพิจารณารับรองบันทึกการประชุม หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติ
ว่าไม่ควรเปิดเผยบันทึกการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ระบุมติพร้อมเหตุผล   
ที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผยไว้ในระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมของบันทึกการประชุม
ครั้งที่พิจารณานั้น 
 
 
 



 
 
 
 

 ๒๐๗  
 

การด าเนินการ 
กรณีไม่เปดิเผยรายงาน 

การด าเนินการ 
กรณีวุฒิสภามีมต ิ
มิให้เปดิเผยบันทึก 
การประชมุหรือรายงาน 
 

การลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง
ของบันทึกการประชุม 

  ข้อ ๖ บันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการตามวิธีการรับรอง
บันทึกการประชุมและมีมติรับรองตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ ว ให้ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการระบุครั้งที่ประชุม และวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมาธิการมีมติรับรองบันทึก 
การประชุม และให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น 
 บันทึกการประชุมที่ คณะกรรมาธิการมีมติ รับรองแล้ว  แต่ประธาน
คณะกรรมาธิการหรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการมอบหมายยังมิได้ลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องหรือบันทึกการประชุมที่คณะกรรมาธิการยังมิได้มีมติ
รับรอง เพราะเหตุที่อายุของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการสิ้นสุดลง หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน  
อันไม่อาจก้าวล่วงได้ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ในส่วนท้ายของ
บันทึกการประชุม และให้เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายเป็น  
ผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น 
 การลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น ให้รวมถึง 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 

 ข้อ ๗  ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาธิการมาใช้บังคับกับการรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุมของ
คณะอนุกรรมาธิการโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๘ รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว หากที่ประชุม
คณะกรรมาธิการมีมติว่าไม่ควรเปิดเผยรายงานไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ระบุมติ
พร้อมเหตุผลที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผยไว้ในบันทึกการประชุมครั้งที่พิจารณานั้น 
 

  ข้อ ๙ บันทึกการประชุมหรือรายงานที่คณะกรรมาธิการมีมติว่าไม่ควรเปิดเผย
ให้คณะกรรมาธิการเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาและมีมติ เมื่อวุฒิสภามีมติ
เป็นประการใดแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบันทึกมติของที่ประชุมวุฒิสภา 
รวมทั้งครั้งที่ประชุม และวัน เดือน ปี ที่วุฒิสภามีมติรวมไว้ในบันทึกการประชุมหรือ
รายงานนั้น แล้วแต่กรณี 

การน าหลักเกณฑ์การ
รับรองบันทึกการประชมุ 
มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
 



 
 
 
 

 ๒๐๘  
 

การเปดิเผยบันทึก
การประชมุและรายงาน 
 

การเปดิเผยบันทึก
การประชมุหรือ
รายงานก่อนระเบยีบ 
มีผลใช้บังคับ 

ผู้รักษาการ 

 หากวุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง  
การจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาก าหนด 
 

 ข้อ ๑๐ การเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการ  
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด าเนินการเปิดเผยให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าขึ้น 
 การเปิดเผยบันทึกการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าเป็นลายน้ าตามที่
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดให้ปรากฏในบันทึกการประชุมทุกหน้า และเปิดเผย
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๖ แล้ว เว้นแต่กรณีเป็นบันทึกการประชุม
ที่คณะกรรมาธิการมีมติเห็นควรไม่เปิดเผยแต่วุฒิสภามิได้มีมติไปตามความเห็นของ
คณะกรรมาธิการ ให้ด าเนินการเปิดเผยให้ประชาชนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติ 
 การเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง ก่อนน าไปเปิดเผย อาจจัดท าเป็นลายน้ า
ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดให้ปรากฏในรายงานนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้   
ให้ด าเนินการเปิดเผยโดยเร็ว    
 

  ข้อ ๑๑ ให้การเปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานแล้วแต่กรณี ที่ได้เปิดเผย
ผ่านเว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าขึ้น 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการเปิดเผยตามระเบียบนี้ 
 

  ข้อ ๑๒ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภา 
ให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
 ประธานวุฒิสภา 



 
 
 
 

 

 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*1 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 “สมาชิก”  หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 “การขอปรึกษาหารือ”  หมายความว่า การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน าปัญหา 
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอื่นใดเสนอต่อประธานด้วยวาจาหรือ 
เป็นหนังสือ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้น 
 

 ข้อ ๔ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โดยระบุ
ชื่อ สกุล พรรคที่สังกัด เรื่องที่จะขอปรึกษาหารือ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงาน 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามฝ่ายที่ตนสังกัด กรณีมีเอกสารประกอบ 

                                                           

  *
1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์

การแจง้ความประสงค ์
ขอปรึกษาหารือ 



 
 
 

๒๑๐  
 

ก าหนดเวลา 
และวิธีส่งเรื่อง 
ขอปรึกษาหารือ 

อ านาจวินิจฉัย 
ของประธาน 

ผู้รักษาการ 

การหารือให้ส่งมอบในคราวเดียวกันและให้คณะกรรมการดังกล่าว เสนอชื่อสมาชิกผู้ประสงค์ 
จะขอปรึกษาหารือต่อประธานก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่ง ๆ ให้เป็นอ านาจของประธานในการก าหนดจ านวนสมาชิก 
และระยะเวลาการขอปรึกษาหารือ 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องที่สมาชิกขอปรึกษาหารือไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในสามสิบวันและ
แจ้งให้สมาชิกผู้ขอปรึกษาหารือทราบ 
 การส่งเรื่องขอปรึกษาหารือหรือการรับแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
อาจด าเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนด้วยก็ได้ 
 

 ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็น
เด็ดขาด 
 

 ข้อ ๗  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
   ชวน  หลีกภัย 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๑๑  
 

แบบแจ้งความจ านงการขอปรึกษาหารือต่อประธานในที่ประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 
สภาผู้แทนราษฎร 

วันที่......... เดือน....................... พ.ศ. ......... 
 
กราบเรียน  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้าพเจ้าขอยื่นความจ านงขอปรึกษาหารือต่อประธานฯ ก่อนเข้าสู่ระเบียบการประชุม 
ในวันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... จ านวน .......... เรื่อง  ดังนี้ 
 ๑.  เรื่อง.......................................................................................... .....................
ให้กระทรวง.....................................................พิจารณาด าเนินการ 
 ๒. เรื่อง......................................................................................... ......................
ให้กระทรวง.....................................................พิจารณาด าเนินการ 
  ๓. เรื่อง....................................................................................... ........................
ให้กระทรวง.....................................................พิจารณาด าเนินการ 
 

 ส่วนรายละเอียดจะได้กราบเรียนต่อประธานในที่ประชุมสภาต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
  
  (...........................................)   

 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค................................. 
  จังหวัด................................... 
 
 
 
 



 
 
 

๒๑๓  
 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์

การลงชื่อมาประชมุ
สภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยการลงช่ือมาประชุมและการลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการลงชื่อมาประชุม
และการลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการลงชื่อมาประชุม
และการลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*2 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
  “สมาชิก” หมายความว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้อ ๔ การลงชื่อมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้สมาชิกปฏิบัติ ดังนี้     
  (๑) ก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้บริเวณ
หน้าห้องประชุม และ 
  (๒) ใช้บัตรที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกให้เพ่ือแสดงตน บันทึก 
ลงในเครื่องอ่านบัตร 
 ในกรณีที่เครื่องอ่านบัตรตาม (๒) ขัดข้องหรือเหตุอ่ืนใด ให้สมาชิกปฏิบัติเฉพาะ
ตาม (๑) 

                                                           

  *
2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



 
 
 

๒๑๔  
 

การลงชื่อมาประชมุ 
ในภายหลงั 

การลาประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร 

การขาดประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ข้อยกเว้น 
การลาประชุม 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๕  สมาชิกที่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) ให้
ท าหนังสือแจ้งต่อประธานสภาเพ่ือขออนุญาตลงชื่อมาประชุมภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีการประชุม ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกที่มาประชุมครั้งนั้นจ านวนสองคน
รับรองว่าสมาชิกผู้นั้นมาประชุม 
 

 ข้อ ๖ สมาชิกผู้ใดมีความจ าเป็นไม่อาจมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้แจ้ง
ลาการประชุม โดยท าเป็นหนังสือหรือท าตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ก าหนดยื่นต่อประธานสภาเพ่ือขออนุญาตลาการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
  สมาชิกผู้ใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง  
ให้แจ้งลาการประชุมโดยท าเป็นหนังสือหรือท าตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ก าหนดยื่นต่อประธานสภาเพ่ือขออนุญาตภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
เหตุจ าเป็นนั้นสิ้นสุดลง 
 

 ข้อ ๗  สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมิได้แจ้งลาการประชุมต่อ
ประธานสภาตามข้อ ๖ หรือแจ้งลาการประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา  
ให้ถือว่าขาดการประชุม 
 

 ข้อ ๘  ความในข้อ ๖ มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกไม่มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เนื่องจาทกไปปฏิบัติราชการในการประชุมระหว่างประเทศในนามคณะผู้แทนของรัฐสภา
ไทย 
 

 ข้อ ๙  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ชวน  หลีกภัย 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 



 
 
 

๒๑๕  
 

วันใชบ้ังคบั 

นิยามศัพท ์

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  

หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดท่ีมีความเก่ียวข้องกัน 
ของคณะกรรมาธิการหลายคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๙๐ วรรคหก แห่งข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*3 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “ประธานสภา”  หมายความว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
 “ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทุกคณะ 
 
 
 
 

                                                           

  *
3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง หน้า ๕ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



 
 
 

๒๑๖  
 

การแจง้เรื่อง 
ก่อนการพิจารณา 

การตรวจสอบ 
ความเกีย่วข้องของ 
เรื่องทีจ่ะพิจารณา 

การรว่มกันด าเนินการ
พิจารณาในเรื่องที ่
มีความเกี่ยวข้องกัน 

 ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมาธิการจะกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใดให้ประธานคณะกรรมาธิการทุกคณะรายงานต่อประธานสภาทราบ
ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องใด ประเด็นใด และเชิญผู้ใด หรือ
หน่วยงานใดเข้าร่วมการพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานสภาตรวจสอบรายงานตามข้อ ๔ หากพบว่ามีคณะกรรมาธิการ
มากกว่าหนึ่งคณะจะกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มี  
ความเกี่ยวข้องกัน ให้ประธานสภาแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 
และจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกคณะ เพ่ือร่วมกันด าเนินการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องยุติการกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ไม่อาจยุติ 
การด าเนินการดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ไปพลางก่อนได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานสภาแจ้งให้ทราบ 
 

 ข้อ ๖ การร่วมกันด าเนินการตามข้อ ๕ อาจพิจารณาด าเนินการในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องนั้น โดยตกลงร่วมกันให้ประธานคณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้องคณะใดคณะหนึ่งเป็นประธานในการด าเนินการดังกล่าว หากไม่อาจตกลงกันได้  
ให้ประธานสภาเป็นผู้ก าหนด 
 (๒) ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันกระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องนั้น โดยให้คณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่งเป็นหลัก
ในการด าเนินการ และให้คณะกรรมาธิการคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องส่งกรรมาธิการตามจ านวนที ่
ทีป่ระชุมก าหนดเข้าร่วมการด าเนินการนั้นด้วย 
 (๓) แนวทางอ่ืนที่ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ด าเนินการ 
 เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ร่วมกันด าเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว  
ให้ประธานสภาแจ้งคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทุกคณะทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 



 
 
 

๒๑๗  
 

อ านาจวินิจฉยั 
ของประธานสภา 
 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานสภา
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 

 ข้อ ๘  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ชวน  หลีกภัย  
   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๑๙  
 

วันใชบ้ังคบั 

แนวทางปฏบิัต ิ
ในการเขา้ฟัง 
การประชมุสภา 

การขออนุญาต 
เขา้ฟังการประชุมสภา 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้
บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้
บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*4 
 

 ข้อ ๓  บุคคลภายนอก คณะบุคคล สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ให้ยื่นค าขออนุญาตเป็นหนังสือหรือตามแบบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
 ค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ยื่นล่วงหน้าก่อนการเข้าฟังการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  
  ในการพิจารณาค าขออนุญาตให้เป็นอ านาจของเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องแต่งกาย 
ให้สุภาพเรียบร้อยและในระหว่างฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องรักษามารยาท  

                                                           

  *
4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง หน้า ๑๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



 
 
 

๒๒๐  
 

การด าเนินการ 
กรณปีระชมุลบัหรือ 
ฝ่าฝืนแนวทางปฏบิัต ิ

ผู้รักษาการ 

และประพฤติตนให้เหมาะสม ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 ให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในความสงบ ห้ามแสดง
กิริยาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือกล่าววาจา หรือส่งเสียงใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
การรบกวนขัดขวางการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในขณะเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ห้ามใช้เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ  เพ่ือบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือกระท าการใด ๆ 
ที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๕  ในกรณีมีการประชุมลับหรือมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔  ให้ประธาน
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรออกไปจากห้องประชุม 
 

 ข้อ ๖ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ชวน  หลีกภัย 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๒๑  
 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอ และการโฆษณาค าชี้แจง เนื่องจากการกล่าวถ้อยค า

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๔ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ก าหนดให้ความคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้กล่าวถ้อยค าใด
ในทางแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้น
ในทางใด ๆ มิได้ แต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุม
กรณีที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใด หากถ้อยค า  
ที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามวรรคสามของมาตรานี้ประกอบข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ก าหนดให้ผู้ที่อาจได้รับ
ความเสียหายจากการกล่าวถ้อยค านั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มี
การโฆษณาค าชี้แจง และประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจวินิจฉัยค าร้องและค าชี้แจง 
รวมทั้งจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไว้ ณ บริเวณสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร ดังนั้น เพ่ือให้
หลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอ และการโฆษณาค าชี้แจงดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างถูกต้อง
และด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรมี ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอ 
และการโฆษณาค าชี้แจงเนื่องจากการกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันอาจ
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 



 
 
 

๒๒๒  
 

วันใชบ้ังคบั 

การร้องขอใหม้ีการ
โฆษณาค าชีแ้จง  
กรณีมกีารกลา่ว
ถ้อยค าที่ก่อให้เกดิ
ความเสยีหาย 

การตรวจสอบ 
การยื่นค าร้อง 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ร้องขอ และการโฆษณาค าชี้แจง เนื่องจากการกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*5 
 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนอันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น 
เพ่ือให้มีการโฆษณาค าชี้แจง 
 การยื่นค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมค าชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
และอยู่ในประเด็นที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น ซึ่งค าร้องและค าชี้แจง 
ให้เป็นไปตามแบบค าร้องและค าชี้แจงท้ายระเบียบนี้ โดยจะต้องไม่มีลักษณะของการใช้
ถ้อยค าอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใดและต้องไม่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือ
ระบุชื่อบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 
 ในการยื่นค าร้อง กรณีบุคคลที่อาจได้รับความเสียหาย หากเป็นบุคคลธรรมดา
ให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานรับรองความถูกต้องที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่อาจได้รับความเสียหาย 
แต่หากเป็นนิติบุคคลให้ยื่นค าร้องในนามของนิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคลที่ มีอ านาจ 
ท าการแทนตามกฎหมายพร้อมหลักฐานรับรองความถูกต้องที่แสดงว่าเป็นผู้แทน 
นิติบุคคลนั้นด้วย 
 

 ข้อ ๔  ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการยื่นค าร้อง
เบื้องต้นว่าเป็นไปตามข้อ ๓ หรือไม ่
                                                           

  *
5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



 
 
 

๒๒๓  
 

การเสนอเรื่อง 
เพื่อวินิจฉยั 

อ านาจของ 
ประธานสภา 
ในการวินิจฉยั 
ค าร้องและค าชี้แจง 

การแจง้ผล 
การด าเนินการ 
 

การโฆษณาค าชีแ้จง 

อ านาจวินิจฉยั 
ของประธานสภา 

 ในกรณีการยื่นค าร้องด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อ ๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรอาจให้ค าแนะน าผู้ร้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดโดยเร็วได้ 
 

 ข้อ ๕  การยื่นค าร้องที่เป็นไปตามข้อ ๓ หรือผู้ร้องไม่ด าเนินการหรือด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จตามข้อ ๔ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เสนอเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

 ข้อ ๖  ให้เป็นอ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัยว่าค าร้องและ
ค าชี้แจงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมานั้นเป็นไปตามข้อ ๓ หรือไม่ และให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับวันที่ได้รับค าร้อง 
 ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงไม่เป็นไปตาม 
ข้อ ๓ ให้ยกค าร้องเสียและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 ค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด  
 

 ข้อ ๗  ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจง
เป็นไปตามข้อ ๓ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศ 
ค าชี้แจงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไว้ ณ บริเวณสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ 
และโฆษณาโดยวิธีการอ่ืนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  
หรือวิธีการตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควร 
 

 ข้อ ๘  เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามข้อ ๗ แล้ว ให้แจ้งผู้ร้อง 
ผู้กล่าวถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบในโอกาสแรก 
ที่มีการประชุม 
 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือ
เป็นเด็ดขาด 
 

 
 



 
 
 

๒๒๔  
 

ผู้รักษาการ  ข้อ ๑๐ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ชวน  หลีกภัย  
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๒๕  
 

ค าร้องขอให้มีการโฆษณาค าชี้แจง 
 

     เขียนที่...................................................... 
    วันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ. .......... 
 
เรื่อง  ขอให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตามรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม 
 

กราบเรยีน  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ข้าพเจ้า...................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
อาชีพ......................ต าแหน่ง........................อยู่บ้านเลขท่ี..........หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย......................... 
ถนน........................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต........................จังหวดั.............................. 
รหัสไปรษณีย์........................โทรศพัท์............................โทรสาร.......................ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์
(e - mail)..............................ได้รบัความเสยีหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยค าของ 
(ช่ือ - นามสกุล)..........................................สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึง่ได้กล่าวถ้อยค าในคราวประชมุ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่.......ปีที่........ ครั้งท่ี.......... (สมัย..............................) วัน.......................ที่.......... 
เดือน.................... พ.ศ. ......... เวลาประมาณ...............นาฬิกา ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการโฆษณาค าช้ีแจงตามค าช้ีแจง 
ที่แนบท้าย 
 

 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๔ 
วรรคสาม ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
  
 (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                       (......................................................) 
                                                                         ผู้ร้อง 
 
หมายเหตุ :  ผู้ร้องสามารถจดัท าแบบค าร้องนี้ข้ึนมาเองได้ 



 
 
 

๒๒๖  
 

ค าชี้แจง 
 
 ด้วย ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่........ ปีที่........ ครั้งท่ี........... (สมัย....................) 
วัน....................... ที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ........... เวลาประมาณ........................... นาฬิกา 
ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณา.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 (ช่ือ – นามสกุล) .............................................................................สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้กลา่วถ้อยค ามีความว่า 
 “............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................” 
 ถ้อยค าดังกล่าวท าให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหาย คือ...................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าจึงขอช้ีแจงข้อเท็จจริง ดังนี้........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 



 
 
 

๒๒๗  
 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายในกรณีนี้ที่แท้จริง และค าช้ีแจง
ดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                              (ลงช่ือ)............................................. 
  (............................................) 
  ผู้ร้อง 
 
 
หมายเหตุ : ผู้ร้องสามารถจัดท าแบบค าช้ีแจงนี้ข้ึนมาเองได ้
 



 
 
 

๒๒๙  
 

บทยกเลิกกฎหมาย 

ก าหนดเวลาแสดง
ความประสงคต์ั้ง
กระทู้ถามในช่วงเช้า 

วันใชบ้ังคบั 

ก าหนดเวลาแสดง
ความประสงคต์ั้ง
กระทู้ถามในช่วงบา่ย 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยก าหนดเวลาการแสดงความจ านงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยก าหนดเวลาการแสดงความจ านงตั้งกระทู้ 
ถามสดด้วยวาจา อาศัยอ านาจตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงวางระเบียบว่าด้วยก าหนดเวลาการแสดง 
ความจ านงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยก าหนดเวลาการแสดง
ความจ านงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป*6 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยก าหนดเวลาการแสดง 
ความจ านงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ข้อ ๔  ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีค าสั่ ง ให้นัดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรช่วงเช้าและมีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจ านงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ในวันดังกล่าว ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๓๐ นาฬิกา 
 

 ข้อ ๕  ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีค าสั่ ง ให้นัดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายและมีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจ านงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ในวันดังกล่าว ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
 

                                                           

  *
6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง หน้า ๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 
 

๒๓๐  
 

อ านาจประธานในการ
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลา 
การตั้งกระทู้ถาม 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๖  ให้เป็นอ านาจประธานสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาการแสดงความจ านงตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ตามที่เห็นสมควร 
 

 ข้อ ๗  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ชวน  หลีกภัย 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๓๑  
 

นิยามศัพท ์

วันใชบ้ังคบั 

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๙๒/๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๙๖ วรรคสี่   
แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป*7 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
 “คณะอนุกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการ 
ตั้งเพ่ือพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 
 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมาธิการ
หรือคณะอนุกรรมาธิการที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันลงมติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กันได้ในเวลาเดียวกัน 

                                                           

  *
7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙ ง หน้า ๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔. 



 
 
 

๒๓๒  
 

การจดัการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

การก าหนดให้ม ี
การประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 “ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ซึ่งประธานของที่ประชุมอนุญาต 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
  “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม  
  
 ข้อ ๔  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมาธิการหรือประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ได้ก าหนดให้การประชุมครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเหตุอันสมควร 
ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือนัดประชุมที่ไม่ได้
ก าหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการบันทึกเหตุอันสมควรนั้นไว้เป็นหนังสือก่อนเริ่มการประชุม 
 

 ข้อ ๕  ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส านักงานเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยอย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุม 
 (๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพ 
 (๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุ
กรรมาธิการ 
  (๔) การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ 
 (๕) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เก่ียวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียงและภาพ หรือเสียง แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
 (๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของการประชุม  
 (๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม
ของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้ 
 



 
 
 

๒๓๓  
 

การจัดการสื่อสาร 
ด้วยเสียงและภาพ 

การจดัการสิทธ ิ
ของผู้ร่วมประชมุ 

การแสดงตน 
ของผู้ร่วมประชมุ 

 ข้อ ๖  การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๕ (๑) ซึ่งแสดงตนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม 
เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือการใช้
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-time password) เป็นต้น หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถยืนยัน
ตัวตนของผู้ร่วมประชุมก็ได้  
  การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยค านึงถึงพฤติการณ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ร่วมประชุม จ านวนของผู้ร่วมประชุม ประเภทของระเบียบวาระ 
เป็นต้น  
 

 ข้อ ๗  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงและภาพตามข้อ ๕ (๒)  
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน 
และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเดียวกัน 
  ให้ส านักงานจัดเตรียมและก าหนดวิธีการประชุมส ารองซึ่งสามารถใช้สื่อสาร
หรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพ่ือใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในกรณทีี่มเีหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมท าให้ไม่อาจสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์
กันด้วยเสียงและภาพได้ในบางช่วงเวลา ถ้าในระหว่างช่วงเวลานั้นยังสามารถสื่อสารหรือ 
มีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงก็ให้ถือว่าการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นกระบวนการ 
ตามข้อ ๕ (๒) ด้วย 
 

 ข้อ ๘  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วม
ประชุมโดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหายจากประธานในที่ประชุม
ให้เป็นผู้ควบคุมระบบควบคุมการประชุม สามารถงดการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพเป็น
การชั่วคราว หรือหยุดการส่งหรือรับข้อมูลจากผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที 



 
 
 

๒๓๔  
 

การรบัรองตนเอง 
ต่อที่ประชุม 

การจดัเก็บข้อมลูหรือ
หลักฐานที่เกีย่วข้อง
กับการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

การลงมตหิรือ 
ออกเสียงลงคะแนน 

หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย 
ในการประชุม เป็นต้น  
 ผู้ร่วมประชุมจะน าเสนอเอกสาร วัตถุ หรือข้อมูลใด ๆ เพ่ือประกอบการอภิปราย
หรือชี้แจงแสดงความคิดเห็นของตนในการประชุมคราวใด จะต้องได้รับอนุญาตจากประธาน 
ของที่ประชุมก่อนการประชุมคราวนั้น จึงจะมีสิทธิเสนอได้ 
 

 ข้อ ๙  ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ร่วมประชุมรับรองตนเองต่อ
ที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาการประชุมจะไม่มีบุคคลอ่ืนที่ไม่สิทธิร่วมประชุมสามารถรู้
หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมได้ 
 การรับรองต่อที่ประชุมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ประชุมมีมติให้
ถ่ายทอดการประชุมให้บุคคลภายนอกสามารถรับชมหรือรับฟังได้  
  ผู้ร่วมประชุมผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ประธานของที่ประชุม 
งดการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพ หรือหยุดการส่งหรือรับข้อมูลจากผู้ร่วมประชุมผู้นั้นได้ทันที 
 

 ข้อ ๑๐  การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๕ (๔) 
ถ้าไม่ใช่กรณีตามข้อ ๘๘ แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน
จัดให้มีระบบหรือวิธีการที่ผู้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยได้ รวมทั้ง
สามารถบันทึกและน าไปเปิดเผยได้ด้วยว่าผู้ใดได้ออกเสียงลงคะแนนเช่นใด ส าหรับ 
การออกเสียงลงคะแนนลับให้ใช้ระบบหรือวิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ที่ออกเสียง
ลงคะแนนและผลรวมของการออกเสียงลงคะแนน แต่ต้องไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใด
ลงคะแนนอย่างไร ไม่ว่าขณะลงคะแนนหรือในภายหลัง 
 

 ข้อ ๑๑ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๕) และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๖) ให้ส านักงาน
จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 (๑)  วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวน
ผู้ร่วมประชุมหรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ ๖ 
โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม  



 
 
 

๒๓๕  
 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
หรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

  (๒)  การลงมติและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมผลการลงมติหรือผลการออกเสียง 
ลงคะแนนของกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึก  
การประชุม 
 (๓)  ข้อมูลบันทึกเสียงและภาพ หรือเสียง ของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบควบคุมการประชุมนั้นเองหรือ 
ด้วยวิธีการอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
 (๔)  เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ ๗  
ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม  
  (๕)  ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลหรือชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและ 
เลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน 
 เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม (๔) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป 
 

 ข้อ ๑๒  การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ ๑๑ ให้บันทึกในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ 
ดังนี้ 
  (๑)  ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง
จนเสร็จสมบูรณ์และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น 
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติ 
ในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น 
 (๒)  สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้  
  (๓)  มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ 
มีการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 
 



 
 
 

๒๓๖  
 

การด าเนินการ 
ภายหลังการประชมุ 

การแจง้เหตขุดัข้อง 
ในระหวา่งการประชุม 

การยื่นค าร้อง 
และค าชี้แจง 

การลบหรือท าลาย
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประชมุ 

มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยั 
ด้านสารสนเทศ 
 

 ข้อ ๑๓  การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมตามข้อ ๕ (๗) ให้ส านักงาน
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้ องแก่ผู้ร่วมประชุม 
ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ข้อ ๑๔  เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ส านักงาน 
ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ ๑๑ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม 
หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม 
ในแต่ละครั้ง 
 

 ข้อ ๑๕ เมื่อมีเหตุให้มีการลบหรือท าลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ให้ส านักงาน
หรือผู้ให้บริการลบหรือท าลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
และวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือท าลาย 
 

 ข้อ ๑๖  ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้    
 (๑) การรักษาความลับ (Confidentiality) โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้ 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง 
 (๒) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือโดยมิชอบเพ่ือให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน ประมวลผล 
โอน หรือเก็บรักษา 
 (๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) โดยมีมาตรการที่ดูแลให้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถท างาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 
 (๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 นอกจากนี้ ให้มีคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) 
ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-repudiation) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 
 



 
 
 

๒๓๗  
 

ผู้รักษาการ 

 ทั้งนี้   ให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่ เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดหรือรับรอง เป็นระบบควบคุมการประชุมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง 
 

 ข้อ ๑๗   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ชวน  หลีกภัย 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 
 

 

 

ระเบียบรัฐสภา 



วันใช้บังคับ 
 

นิยามศัพท์ 

ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
             โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือวางหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการฝ่ายรัฐสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”   
 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป*
1 

 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้   
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
บทบัญญัติของกฎหมายหรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือโดยมติของ ก.ร. และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
และก าหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจไว้โดยระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาหรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการฝ่ายรัฐสภา 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
โดยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และให้หมายความรวมถึงคณะท างาน 
ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้งหรือคณะอนุกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการฝ่ายรัฐสภา 

                                                           
  *

1ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



 
 
 
 

๒๔๐  
 

กรณีที่ห้ามมิให้ประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การก าหนดให้มี 
การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรฐานการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ของการประชุม 

การส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบ 
การประชุม 

 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันลงมติได้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 “ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการด้วย 
 

 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือการประชุมอื่นตามท่ี ก.ร. ก าหนด 
 

 ข้อ ๕   การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ นอกจากการประชุมที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องมาอยู่ต่อหน้ากันและในที่สถานที่เดียวกันตามปกติแล้ว ประธานกรรมการ 
หรือประธานอนุกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ 
ให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติ 
 เรื่องใดที่ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  

  ข้อ ๖  การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศก าหนด 
 

 ข้อ ๗   การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  
จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนา
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ 
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 



 
 
 
 

๒๔๑  
 

หน้าที่ของ 
ผู้จัดการประชุม 

การรับเบี้ยประชุม 

การรับฟังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐาน 

อ านาจในการตีความ 
และวินิจฉัยปัญหา 

ผู้รักษาการ 

 ข้อ ๘   ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง 
   (๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนร่วมการประชุม 
 (๒)  จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
และการลงคะแนนลับ 
 (๓)  จัดท าบันทึกการประชุมเป็นหนังสือ 
 (๔)  จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็น 
การประชุมลับ 
 (๕)  จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุม 
 

 ข้อ ๙   ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ ให้ผู้ร่วมประชุม
ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ข้อ ๑๐  ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ เป็น 
การประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบียบนี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง 
คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใดเพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ข้อ ๑๑  ให้ ก.ร. มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๒  ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ชวน  หลีกภัย 
  ประธานรัฐสภา 



รวมขอบังคับการประชุมสภาและขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม

"สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก

และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา 

เรื่องหรือกิจการอันเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด 

การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม 

การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ 

การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ

 การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอำนาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ 

และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ"

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง

15

ออกแบบและพิมพที่ สํานักการพิมพ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๕, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖, 

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๖




