รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
วุฒิสภา

สํานักกรรมาธิการ ๓
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. .... วุฒิสภา
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/ (ร ๗๑)
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการพิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา
ตามที่ ที่ ป ระชุ มวุ ฒิ สภา ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๒ (สมั ยสามั ญ ประจํ าป ครั้ งที่ ห นึ่ ง) วั น จั น ทร ที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดลงมติรับรางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... (คณะกรรมการยกรางขอบังคับ
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. .... เปน ผูเสนอ) ไวพิ จารณา และตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่ อ
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญคณะนี้ ประกอบดวย
๑. นายกลานรงค จันทิก
๒. ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน ลีวิโรจน
๓. นายกิตติ วะสีนนท
๔. นายจรินทร จักกะพาก
๕. นางจิรดา สงฆประชา
๖. นายเฉลิมชัย เฟองคอน
๗. พลเรือเอก ชัยวัฒน เอี่ยมสมุทร
๘. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ
๙. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ
๑๐. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน
๑๑. พลเอก ดนัย มีชูเวท
๑๒. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
๑๓. นายตวง อันทะไชย
๑๔. นายถวิล เปลี่ยนศรี
๑๕. นายธานี ออนละเอียด
๑๖. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
๑๗. พลเอก โปฎก บุนนาค
๑๘. นายพลเดช ปนประทีป
๑๙. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๒๐. พลเอก ไพชยนต คาทันเจริญ
๒๑. นายมณเฑียร บุญตัน
๒๒. นายมหรรณพ เดชวิทักษ
๒๓. นายวันชัย สอนศิริ

๒๔. พลตํารวจโท ศานิตย ...

-๒๒๔. พลตํารวจโท ศานิตย มหถาวร
๒๕. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ
๒๖. นายศุภชัย สมเจริญ
๒๗. นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ
๒๘. พลเอก สมเจตน บุญถนอม
๒๙. นายสมชาย แสวงการ
๓๐. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๓๑. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ
๓๒. นายสังศิต พิริยะรังสรรค
๓๓. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๓๔. นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ
๓๕. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ
๓๖. พลเอก อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์
๓๗. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๓๘. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๓๙. นายอําพล จินดาวัฒนะ
บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญไดพิจารณารางขอบังคับดังกลาวเสร็จแลว จึงกราบเรียนมา
เพื่อไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาตอไป
(ลงชื่อ)

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
วุฒิสภา

สําเนาถูกตอง
(นายสิทธิวรชัย ศรีไหม)
ผูชว ยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....

สํานักกรรมาธิการ ๓
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๐ - ๑
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๓

ธรรมรัตน พิมพ
สิทธิวรชัย/ภิรมย/ชัดชัย ทาน ๑
คณะทํางานดานกฎหมาย กมธ. ๓ ทาน ๒

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
วุฒิสภา
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (สมัยสามัญ ประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดลงมติรับรางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... (คณะกรรมการยกรางขอบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... เปนผูเสนอ) ไวพิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน ตอมาในคราวประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได
ลงมติใหขยายเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ วัน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญไดพิจารณารางขอบังคับดังกลาวเสร็จแลวปรากฏผล ดังนี้
๑. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญไดมีมติเลือกตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
เปนประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๒ นายกิตติ วะสีนนท
เปนรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญ คนทีห่ นึง่
๑.๓ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
เปนรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญ คนที่สอง
๑.๔ นายพีระศักดิ์ พอจิต
เปนรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญ คนที่สาม
๑.๕ ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน ลีวิโรจน เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๖ นายสมชาย แสวงการ
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๗ นายศุภชัย สมเจริญ
เปนประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๘ นายกลานรงค จันทิก
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๙ นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๑๐ นายสังศิต พิริยะรังสรรค
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ
๑.๑๑ นายมหรรณพ เดชวิทักษ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ
๒. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง นายสิ ท ธิ ว รชั ย ศรี ไ หม นิ ติ ก ร
ชํ า นาญการพิ เศษ สํ า นั ก กรรมาธิ ก าร ๓ ทํ า หน า ที่ เป น ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๕ วรรคสาม
๓. ผูซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญไดเชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สํานักการประชุม
๑) รอยตํารวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักการประชุม
๒) นายอัมฤทธิ์ เกตุแกว
ผูบังคับบัญชากลุมงานกระทูถ าม
๓) นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
ผูบังคับบัญชากลุมงานญัตติ

(๒)
๔) นายเอกสิพงศ อําพรผล
๕) นางสาวอธิติ คงสงค

นิติกรชํานาญการ
นิติกรปฏิบตั ิการ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
๑) นายคณฉัตร สุวิทวัส
๒) นายวราวุธ ศุภลักษณ

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) นายนรมิตร คุณโลกยะ
ผูอํานวยการสํานัก
๒) นายสมชาติ เอื้อสัจจผล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
๔. รางขอบังคับนี้มีกรรมาธิการสามัญสงวนความเห็น จํานวน ๗ คน ดังนี้
๔.๑ นายกลานรงค จันทิก
๔.๒ นายเฉลิมชัย เฟองคอน
๔.๓ นายมณเฑียร บุญตัน
๔.๔ พลตํารวจโท ศานิตย มหถาวร
๔.๕ พลเอก สมเจตน บุญถนอม
๔.๖ นายสมชาย แสวงการ
๔.๗ นายอําพล จินดาวัฒนะ
๕. รางขอบังคับนี้มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๑๙ คน ดังนี้
๕.๑ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
๕.๒ ศาสตราจารยเกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
๕.๓ นายชยุต สืบตระกูล
๕.๔ นายทวีวงษ จุลกมนตรี
๕.๕ นายอนุมัติ อาหมัด
๕.๖ นางสาววิบูลลักษณ รวมรักษ
๕.๗ นางอภิรดี ตันตราภรณ
๕.๘ นายอมร นิลเปรม
๕.๙ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
๕.๑๐ วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี
๕.๑๑ พลเอก นาวิน ดําริกาญจน
๕.๑๒ นายชลิต แกวจินดา
๕.๑๓ นายสมชาย ชาญณรงคกลุ
๕.๑๔ นายณรงค รัตนานุกูล
๕.๑๕ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๕.๑๖ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

(๓)
๕.๑๗ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
๕.๑๘ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๕.๑๙ นายนิพนธ นาคสมภพ
๖. ผลการพิจารณา
ชื่อรางขอบังคับ

ไมมีการแกไข

คําปรารภ

มีการแกไข

ขอ ๑

ไมมีการแกไข

(ขอ ๑/๑)
นายชลิต แกวจินดา

ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปนขอ ๑/๑ ดังนี้
“ขอ ๑/๑ การเขียนและการพูดใหใชภาษาไทย ใชคําแปลภาษาตางประเทศ
ตามความจําเปน”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๔

ไมมีการแกไข

หมวด ๑ การเลือกประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภา

ไมมีการแกไข

ขอ ๕
มีการแกไข
ขอ ๕ วรรคหนึ่ง
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๕ ในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครั้งแรกหรือครั้งตอไปใน
กรณีที่ไมมีผูทําหนาที่ประธานวุฒิสภา ใหเลขาธิการวุฒิสภาเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุม
วุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาดําเนินการเลือกตัง้ ประธานวุฒิสภาและ
รองประธานวุฒิสภา และเพื่อดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตองประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นดวย”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

(๔)
ขอ ๕ วรรคสอง
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ในการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถาผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ไดรับการเสนอชื่อเปนประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาหรือในกรณีอื่นซึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยูในที่ประชุมเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
ขอ ๖

มีการแกไข

ขอ ๗
ไมมีการแกไข
พลตํารวจโท ศานิตย มหถาวร
ขอสงวนความเห็น ดังนี้
(กรรมาธิการ)
“ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานวุฒิสภา ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มกี ารเสนอชือ่ ผูใดเพียงชื่อเดียว จะมีการแสดงวิสัยทัศนหรือไมกไ็ ด
......................................................ฯลฯ.......................................................”
ขอ ๘

มีการแกไข

ขอ ๙

ไมมีการแกไข

หมวด ๒ หนาที่และอํานาจของประธานวุฒิสภา
รองประธานวุฒสิ ภา และเลขาธิการวุฒิสภา

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐

มีการแกไข

ขอ ๑๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒

มีการแกไข

หมวด ๓ การประชุมวุฒสิ ภา

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๑ วิธกี ารประชุม

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓

มีการแกไข

ขอ ๑๔

ไมมีการแกไข

(๕)
ขอ ๑๕

มีการแกไข

ขอ ๑๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘

มีการแกไข

ขอ ๑๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๒๘

มีการแกไข

ขอ ๒๙

มีการแกไข

ขอ ๓๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๒

ไมมีการแกไข

(๖)
ขอ ๓๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๔

มีการแกไข

สวนที่ ๒ การเสนอญัตติ

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๓๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๔๙

มีการแกไข

ขอ ๕๐

ไมมีการแกไข

(๗)
ขอ ๕๑

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๓ การอภิปราย

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๕๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๓

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๔ การลงมติ

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๗

ไมมีการแกไข

(๘)
ขอ ๖๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๖๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๒

มีการแกไข

ขอ ๗๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๕

มีการแกไข

ขอ ๗๖

ไมมีการแกไข

หมวด ๔ กรรมาธิการ

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๗๘
มีการแกไข
ขอ ๗๘ วรรคหนึ่ง
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๗๘ ใหวฒ
ุ ิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาขึน้ เพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน
ดานทีเ่ กี่ยวของ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาทีแ่ ละอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วฒ
ุ ิสภามอบหมาย
และรายงานตอที่ประชุมวุฒิสภาทุกหกเดือน”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

(๙)
ขอ ๗๘ วรรคสอง
นายอนุมัติ อาหมัด
ขอแปรญัตติ ดังนี้
และนายชลิต แกวจินดา
“คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา นอกจากที่กําหนดไวในหมวด ๑๐ ให
คณะกรรมาธิการตามวรรคนี้มีจํานวนยีส่ ิบหกยี่สิบเจ็ดคณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไม
นอยกวาสิบคนแตไมเกินสิบแปดคน โดยใหมหี นาที่และอํานาจ ดังนี้
......................................................ฯลฯ.......................................................”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ าวุ ฒิ ส ภา นอกจากที่ กํ าหนดไว ในหมวด ๑๐
ใหคณะกรรมาธิการตามวรรคนี้มีจํานวนยี่สิบหกยี่สิบหาคณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไม
นอยกวาสิบคนแตไมเกินสิบแปดยี่สิบสองคน โดยใหมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
......................................................ฯลฯ.......................................................”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑)
นายสุรเดช จิรฐั ิติเจริญ

ขอแปรญัตติตดั
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑)
ออก ดังนี้
“(๑) คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าํ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึง
ทรัพยากร ความเทาเทียม การเติบโตอยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและ
ชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในทุกมิติ รวมทั้งติดตามการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบัตอิ ยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และ
เรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑) คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึง
ทรัพยากร ความเทาเทียม การเติบโตอยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและ
ชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในทุกมิติ และความสามารถทาง

( ๑๐ )
สังคม สนับสนุน การสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนจากการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ
รวมทั้งติดตามการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบตั พิ ัฒนาอยางเปนระบบ
และตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง พิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานพลังทาง
สังคม และดานเศรษฐกิจฐานราก ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑) คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึงทรัพยากร
ความเทาเทียม การเติบโตอยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน
เพื่อแกปญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยพิจารณาดําเนินการแบบบูรณาการในทุก
มิติที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตามการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบัติอยาง
เปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ที่อยูในประเด็นเกี่ยวกับการแกปญหาความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ําที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการเห็นดวยในหลักการ
ผูแปรญัตติพอใจ
และไดแกไขบางสวนแลว
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑) คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึงทรัพยากร
ความเทาเทียม การเติบโตอยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพื่อแกปญ
 หา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในทุกมิติ รวมทั้งติดตามการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบตั ิอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ”
คณะกรรมาธิการไดชี้แจงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๑ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒)
นายเฉลิมชัย เฟองคอน
ขอสงวนความเห็น ดังนี้
(กรรมาธิการ)
“(๒) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและการกีฬา
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวและการ
กีฬาของชาติและการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงดานการกีฬา การสรางความหลากหลายและคุณภาพดานการ
ทองเที่ยว เสริมสรางศักยภาพการกีฬาและองคความรูดา นวิทยาศาสตรการกีฬาในการเพื่อสรางคุณคา
ทางในการพัฒนาคน สังคม และพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
การทองเที่ยวและการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานศักยภาพ
การกีฬา ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
นายอมร นิลเปรม
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒) คณะกรรมาธิการการกีฬาและการทองเที่ยว
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาและการทองเที่ยว
ของชาติ เสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ การสรางความ
หลากหลายและคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทัง้ ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬา
และการทองเที่ยวของไทยทัง้ ในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรปู ประเทศดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานศักยภาพการกีฬา
และประเด็นดานการทองเทีย่ ว ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒) คณะกรรมาธิการการกีฬา
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ
เสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานสังคม และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานศักยภาพการกีฬาที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๒ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๓)
ศาสตราจารยเกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๓) คณะกรรมาธิการดานอาหารการเกษตรและสหกรณ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรม การใชประโยชน
ที่ดินทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต การแปรรูปธุรกิจ
การเกษตร และการเกษตรสรางมูลคาอาหาร แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการเกษตรกรรม อาหาร
การสหกรณ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเกษตรและอาหาร ดานผูป ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม ดานเศรษฐกิจฐานราก ดานการบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบและดานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายสมชาย ชาญณรงคกุล
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ (๓) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรม การใชประโยชน
ที่ดินทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ปจจัยการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต การแปรรูปธุรกิจ
การเกษตร และการเกษตรสรางมูลคา แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการเกษตรกรรม อาหาร การสหกรณ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเกษตร ดานผูป ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
ดานเศรษฐกิจฐานราก ดานการบริหารจัดการน้ําทัง้ ระบบ และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทีอ่ ยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการเห็นดวยในหลักการ
ผูแปรญัตติพอใจ
และไดแกไขแลว
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๓) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรม การใช
ประโยชนที่ดินทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต การแปรรูป
ธุรกิจการเกษตร และการเกษตรสรางมูลคา แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการเกษตรกรรม อาหาร
การสหกรณ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเกษตรดาน
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ดานเศรษฐกิจฐานราก ดานการบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบและดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๓ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๔)
นายทวีวงษ จุลกมนตรี
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๔) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ทางอวกาศ การขนสงมวลชน การขนสงสินคา การพาณิชยนาวี โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการในการควบคุม ดูแล ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนน และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ัล และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๔) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ทางอวกาศ การขนสงมวลชน การขนสงสาธารณะ การขนสงสินคา การพาณิชยนาวี โครงสรางพืน้ ฐาน
เชื่อมไทยเชื่อมโลก พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ และ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ที่อยูใน
หนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๔) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทัง้ การจราจรทางบก ทางราง ทางน้ํา
ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนสงมวลชน การขนสงสินคา โลจิสติกส การพาณิชยนาวี โครงสราง
พื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทีอ่ ยูในหนาที่และ
อํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๔ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๕)
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๕) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน
ตลาดทุน สถาบันการเงินของประเทศ วิสาหกิจเพื่อสังคม การเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานเศรษฐกิจฐานราก และดานการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๕) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน
ตลาดทุน สถาบันการเงินของประเทศ การเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ พิจารณาศึกษา
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานเศรษฐกิจฐานราก และดาน
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐทีอ่ ยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๖)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๖) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ บทบาท
และการยอมรับประเทศไทยในประชาคมโลก คนไทยโพนทะเล สถานการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจสงผลกระทบ
ตอผลประโยชน รวมทั้งภาพลักษณของประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ
และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการตางประเทศ ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๕ )
(ขอ ๗๘ วรรคสอง (๖/๑))
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี

ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปน (๖/๑) ดังนี้

“(๖/๑) คณะกรรมาธิการการตํารวจ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานการตํารวจ การปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การพัฒนากลไกและวิธกี ารปฏิบัตงิ าน
กิจการตํารวจ ใหมปี ระสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดาน
กิจการตํารวจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๗)
พลเอก นาวิน ดําริกาญจน
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๗) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแบบองครวม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกิจการทางการทหารทั้งปวง อุตสาหกรรมปองกันประเทศ และการ
พัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแบบองครวม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรปู ประเทศดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
ความมั่นคง ทีอ่ ยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๗) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแบบองครวม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางการทหารทั้งปวง อุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และการพัฒนาประเทศ และที่เกีย่ วของกับความมั่นคงแบบองครวม พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสังคม
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๖ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๘)
นายเฉลิมชัย เฟองคอน
ขอสงวนความเห็นตัด
(กรรมาธิการ)
(๘) ออก ดังนี้
“(๘) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การสรางความ
หลากหลายและคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการทองเที่ยว ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
นายอมร นิลเปรม
ขอแปรญัตติตดั
ขอ ๗๘ วรรคสอง
(๘) ออก ดังนี้
“(๘) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การสรางความ
หลากหลายและคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการทองเที่ยว ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๘) คณะกรรมาธิการการทองเทีย่ ว
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การสราง
ความหลากหลายและคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยว
ของไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศ
ดานเศรษฐกิจและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการทองเที่ยว ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๘) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การสรางความ
หลากหลายและคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทัง้ ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยว
ของไทยทัง้ ในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด

( ๑๗ )
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
ดานการทองเที่ยว ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๙)
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี

ขอแปรญัตติตดั
ขอ ๗๘ วรรคสอง
(๙) ออก ดังนี้

“(๙) คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกํากับดูแล การสงเสริม และการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศโดยสวนรวม รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบัตขิ องเจาหนาที่ฝายปกครอง การกระจาย
อํานาจ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พิจารณาศึกษานโยบายใน
การบําบัดทุกข บํารุงสุข รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง และดานสังคมและแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่อยู
ในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๙) คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกํากับดูแล การสงเสริม และการถายโอนภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยสวนรวม
รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายปกครอง การกระจายอํานาจ การกระจาย
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และการผังเมือง พิจารณาศึกษานโยบายในการ
บําบัดทุกข บํารุงสุข รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย พิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานสังคมและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่อยูใน
หนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๑๘ )
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๙) คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกํากับดูแล การสงเสริม และการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยสวนรวม รวมถึง
การปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบัตขิ องเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง การกระจายอํานาจ การกระจายศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พิจารณาศึกษานโยบายในการบําบัดทุกข บํารุงสุข รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง และดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๙) คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ การกํากับดูแล การสงเสริม และการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
โดยสวนรวม รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายปกครอง การกระจายอํานาจ
การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พิจารณาศึกษานโยบาย
ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง และดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๐)
นายเฉลิมชัย เฟองคอน
ขอสงวนความเห็น ดังนี้
(กรรมาธิการ)
“(๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผนดินสวนกลางและ
สวนภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการผังเมือง การจัดระบบบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคและการปฏิบัตหิ นาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง และดานการ

( ๑๙ )
บริหารราชการแผนดิน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการทองที่และทองถิ่นของแผนดิน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองทีแ่ ละทองถิน่ ของแผนดิน การพัฒนาและ
สงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ การกํากับดูแล การสงเสริม และการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
โดยสวนรวม รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบตั ขิ องเจาหนาที่ฝายปกครอง การกระจายอํานาจ
การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พิจารณาศึกษานโยบายในการบําบัดทุกข
บํารุงสุข รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานสังคมและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ อีกทั้งการ
บริหารราชการแผนดิน การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการผังเมือง การจัดระบบ
บริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานการบริหารราชการแผนดิน และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
นายชยุต สืบตระกูล
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน และการแกไขปญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผนดินและการแกไข
ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการผังเมือง
การจัดระบบบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึง
การแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๒๐ )
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาระบบ
ราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการผังเมือง การจัดระบบบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
และการปฏิบัติหนาทีข่ องเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานการบริหารราชการแผนดิน และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๑)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๑) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมพัฒนา การจัดหา การใช
การอนุรักษพลังงาน การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การศึกษาผลกระทบและแนว
ทางการแกไขปญหาอุปสรรคจากการจัดหาและการใชพลังงาน ความมัน่ คงดานพลังงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมัน่ คง ดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ัล
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๒)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและ
การดําเนินการอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทัง้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง และดานการปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๒๑ )

และผูด อยโอกาส

ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๓)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๓) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสงู อายุ คนพิการ

มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ คนพิการ และผูด อยโอกาส
รวมทัง้ ประสานกับองคกรภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติ และองคกร
ปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการแกปญหาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยู
การคุม ครองและดูแลผูยากไร การพัฒนาสังคม การสงเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล การสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม การเสริมสรางพลังทางสังคม การสราง
หลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยโดยรวม พิจารณาศึกษา ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ดานการพัฒนาการเรียนรู
ดานพลังทางสังคม ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทีอ่ ยู
ในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๔)
นายเฉลิมชัย เฟองคอน
ขอสงวนความเห็น ดังนี้
(กรรมาธิการ)
“(๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตํารวจ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานกฎหมาย การบริหารงาน
ยุติธรรม กระบวนการยุตธิ รรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบตั ิใหเปนไปตามกฎหมาย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมการพัฒนากลไกและวิธกี าร
ปฏิบัติงานกิจการตํารวจใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุตธิ รรม และดานกิจการตํารวจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”

( ๒๒ )
นายณรงค รัตนานุกลู
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตํารวจ การปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด และการฟอกเงิน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานกฎหมาย การบริหารงาน
ยุติธรรม กระบวนการยุตธิ รรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบตั ิใหเปนไปตามกฎหมาย
การปองกันแกไขปญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมการพัฒนากลไกและวิธกี ารปฏิบัตงิ านกิจการ
ตํารวจใหมปี ระสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย
ดานกระบวนการยุติธรรม และดานกิจการตํารวจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทีอ่ ยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรม และการตํารวจ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานกฎหมาย การบริหารงาน
ยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกัน
และรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
การพัฒนากลไกและวิธกี ารปฏิบัติงานกิจการตํารวจใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุตธิ รรม และดานกิจการตํารวจ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ทีอ่ ยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรม และการตํารวจ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานกฎหมาย การบริหารงาน
ยุติธรรม กระบวนการยุตธิ รรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบตั ิใหเปนไปตามกฎหมาย
ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบตั ิงานกิจการตํารวจใหมปี ระสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ดานกระบวนการยุติธรรม และดานกิจการตํารวจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทีอ่ ยูในหนาที่และ
อํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๒๓ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๕)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๕) คณะกรรมาธิการการแรงงาน
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ ทัง้ ในและ
นอกระบบ แรงงานไทยในตางประเทศ ผูประกอบอาชีพอิสระ การใหสวัสดิการ การประกันสังคม
ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานอยางยั่งยืน รวมทัง้
ประสานกับองคกรภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติเกี่ยวกับงาน
ดานแรงงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผน
การปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ และดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
ความมั่นคง ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ ทีอ่ ยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ
และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

นวัตกรรม

ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๖)
พลเอก นาวิน ดําริกาญจน
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๖) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ

มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเปนอิสระทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การสงเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัย
และการสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดานพลังงาน และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมัน่ คง ดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกสและดิจิทัล และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๖) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเปนอิสระทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การสงเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติและ

( ๒๔ )
สิ่งแวดลอม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ทีอ่ ยูในหนาที่
และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๗)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๗) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ
และการโทรคมนาคม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสือ่ สารสาธารณะ
และการโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ พิจารณาศึกษา
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข
ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานพลังงาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
ดานความมั่นคง ดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายนิพนธ นาคสมภพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๗) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารสาธารณะและการโทรคมนาคม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร การเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารสาธารณะและการโทรคมนาคม รวมทัง้ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข
ดานสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานพลังงาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานความมั่นคง ที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล เทคโนโลยี และดานการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ที่อยูใ นหนาที่และอํานาจ
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการเห็นดวยในหลักการ
ผูแปรญัตติพอใจ
และไดแกไขบางสวนแลว

( ๒๕ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๘)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๘) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภและคุมครองศาสนา การอนุรักษ
และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิน่ และภูมิปญญาชาวบาน การสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณและอัตลักษณไทย พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ
และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง ดานการทองเที่ยว ดานการปรับเปลี่ยนคานิยม
และวัฒนธรรม และดานพลังทางสังคม ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙)
พลเอก นาวิน ดําริกาญจน
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๙) คณะกรรมาธิการการศึกษา
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบของชาติ รวมถึงการอุดมศึกษา การใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความ
เปนมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง เนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
ความเปนไทยบนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และความเปนอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเรงรัด
การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และดานการพัฒนา
การเรียนรู ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๑๙) คณะกรรมาธิการการศึกษา
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบของชาติ การใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรม
และทั่วถึง เนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพื้นฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พิจารณาศึกษา ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
ดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
และดานการพัฒนาการเรียนรู ทีอ่ ยูในหนาทีแ่ ละอํานาจและอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๒๖ )
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๐)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๐) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพ การบริการ
สาธารณสุข ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน โดยรวมถึงการรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การฟน ฟู
การสงเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงปญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร และการพัฒนา พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติประเด็นดาน
การเสริมสราง ใหคนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๑)
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๑) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ การใชจายเงิน
งบประมาณประจําปของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ องคกรตามรัฐธรรมนูญในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๒)
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๒) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน การจัดการทรัพยากรน้ํา การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และการผังเมือง ตลอดจนการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ศึกษาปญหาการใช การปองกัน การแกไข
การอนุรักษสิ่งแวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเติบโตอยางยั่งยืน
ดานการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ดานการทองเที่ยว และดานความมั่นคง ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”

( ๒๗ )
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๒) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินทรัพยากรปาไม การจัดการทรัพยากรน้ํา
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนการสงเสริม บํารุงรักษา และคุม ครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ศึกษาปญหาการใช การปองกัน
การแกไข การอนุรักษสิ่งแวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเติบโตอยางยั่งยืน ดานการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ดานการทองเที่ยว
และดานความมั่นคง ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการเห็นดวยในหลักการ
ผูแปรญัตติพอใจ
และไดแกไขบางสวนแลว
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๓)
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๓) คณะกรรมาธิการศึกษาการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ
การใชอํานาจรัฐและเสริมสรางธรรมาภิบาล
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง ศึกษาการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเรื่องการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ แี ละตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก
กระบวนการ และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๓) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานอื่น การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใด ๆ เกีย่ วกับกลไก กระบวนการ
และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปราม

( ๒๘ )
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๔)
นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
และนางอภิรดี ตันตราภรณ
“(๒๔) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรม
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการพาณิชยและอุตสาหกรรม
วิสาหกิจเพื่อสังคม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความสามารถในการแขงขัน และการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม
ที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ดานธุรกิจยุคใหม
ดานผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดานเศรษฐกิจ
ฐานรากที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการเห็นดวยในหลักการ
ผูแปรญัตติพอใจ
และไดแกไขบางสวนแลว
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๔) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการพาณิชยและ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจสังคม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความสามารถในการแขงขัน และการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
ดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ดานผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดานเศรษฐกิจฐานราก ที่อยูในหนาทีแ่ ละอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

คุมครองผูบริโภค

ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๕)
วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๕) คณะกรรมาธิการปรองดองและเยียวยา สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ

มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบ
หาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวย
ราชการ องคกรเอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการ
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุม ครองผูบริโภค ปญหาความเดือดรอนของ

( ๒๙ )
ผูบริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย และดาน
กระบวนการยุติธรรม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม ดานกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ทีอ่ ยูในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๕) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบ ริโภค
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวาง
หนวยราชการ องคกรเอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือ
การละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุมครองผูบ ริโภค ปญหาความ
เดือดรอนของผูบริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย และดานกระบวนการยุตธิ รรม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติประเด็นดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ดานกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

งบประมาณภาครัฐ

ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๖)
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๖) คณะกรรมาธิการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการ

มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานจัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานของรัฐเพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพ ความคุม คา และผลสัมฤทธิ์ในการใชจาย
งบประมาณดําเนินงานการจัดการงบประมาณภาครัฐในภาพรวม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“(๒๖) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาข อเท็ จจริง หรือศึ กษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกั บการบริหารจั ดการด านงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงานจัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานของรัฐเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร

( ๓๐ )
ราชการแผนดิน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
(ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๖/๑))
นายอมร นิลเปรม

ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปน (๒๖/๑) ดังนี้

“(๒๖/๑) คณะกรรมาธิการติดตามนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจ ใหดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งพิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทีอ่ ยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
(ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๗))
นายอนุมัติ อาหมัด

ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปน (๒๗) ดังนี้

“(๒๗) คณะกรรมาธิการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และที่เกี่ยวของกับความมัน่ คง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานสังคม รวมทั้งในแงมุมของประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมัน่ คงทีอ่ ยูในหนาที่และอํานาจ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
นายชลิต แกวจินดา
ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปน (๒๗) ดังนี้
“(๒๗) คณะกรรมาธิการการผังเมือง
มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ การทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง ติดตามเสนอแนะและเรงรัดตามแผนขั้นตอนการปฏิรปู ประเทศ ในดานการผังเมือง
สงเสริมพัฒนา รวมมือกับภาครัฐ และเอกชนในพืน้ ที่ เพื่อมีภูมินิเวศอยางยั่งยืน สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม เปนเมืองนาอยู เชื่อมโยงพื้นที่ภูมิภาคในประเทศและตางประเทศ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ

( ๓๑ )
ขอ ๗๙
พลเอก สมเจตน บุญถนอม
นายมณเฑียร บุญตัน
นายสมชาย แสวงการ
และนายอําพล จินดาวัฒนะ
(กรรมาธิการ)

มีการแกไข
ขอสงวนความเห็น
ใหคงไวตามรางเดิม

ขอ ๘๐
มีการแกไข
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๘๐ ในกรณีที่หนาที่และอํานาจใดหรือการดําเนินการใดของคณะกรรมาธิการ
มีความซ้ําซอนกัน ใหประธานวุฒิสภาพิจารณาวาจะใหหนาที่และอํานาจใด หรือการดําเนินการใด เปนของ
คณะกรรมาธิการคณะใด
…………………..………………………………ฯลฯ .........................................................
ในกรณีที่เปนการดําเนินการของคณะกรรมาธิการในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งตองทํางานรวมกันอยางบูรณาการ ไมถือเปนความซ้ําซอนกันตามวรรคหนึ่ง”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๘๑
ไมมีการแกไข
นายกลานรงค จันทิก
ขอสงวนความเห็น ดังนี้
พลตํารวจโท ศานิตย มหถาวร
และนายสมชาย แสวงการ
(กรรมาธิการ)
“ขอ ๘๑ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึน้ คณะหนึง่
ประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน
คณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง ทุกคณะ
หรือผูแทน สมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งตามขอ ๘๓ อีกไมเกินสิบเอ็ดคน ผูแ ทนคณะรัฐมนตรี
จํานวนหนึ่งคน และเลขาธิการวุฒิสภา เปนกรรมาธิการ
…………………..……………………………………ฯลฯ ...........................................................”
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๘๑ ใหวฒ
ุ ิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
…………………………………..…………....ฯลฯ ..............................................................
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง มีหนาทีแ่ ละอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามทีว่ ฒ
ุ ิสภามอบหมายหรือตามที่
ประธานวุฒิสภามอบหมาย

( ๓๒ )
(๒) ติดตามผลการดําเนินงานตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา
…………………..………………………………ฯลฯ .........................................................”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๘๒

มีการแกไข

(ขอ ๘๒/๑)
นายสุรเดช จิรฐั ิติเจริญ

ขอแปรญัตติเพิ่ม
ความเปนขอ ๘๒/๑
ดังนี้
“ขอ ๘๒/๑ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการแกปญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ําขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด มีหนาทีแ่ ละอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรือ่ งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึงทรัพยากร ความเทาเทียม การเติบโต
อยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมในทุกมิติ รวมทั้งติดตามการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทาง
ปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๘๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๘๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๘๕
ไมมีการแกไข
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๘๕ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามี
สาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒสิ ภาที่เกี่ยวของ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
ประกอบดวยผูแ ทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยคํานึงถึงสัด สว นหญิ งและชายผูมีสวนไดเสียที่ มีสาระสําคัญ ตามราง
พระราชบัญญัตทิ ี่เหมาะสมและเปนธรรม”
คณะกรรมาธิการไดชแี้ จงแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๘๖

ไมมีการแกไข

( ๓๓ )
ขอ ๘๗
มีการแกไข
พลเอก สมเจตน บุญถนอม
ขอสงวนความเห็น
(กรรมาธิการ)
เพิม่ ความเปนวรรคหา ดังนี้
“ในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาการดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาของสมาชิกแตละคนตามขอ ๗๘ วรรคสอง และการเลือกตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมาธิการ
แตละคณะตามวรรคหนึง่ ใหดําเนินการใหมทั้งหมดเมือ่ ปฏิบัตหิ นาทีค่ รบสองปหกเดือนนับจากวันที่ไดรบั แตงตัง้ ”
นายสมชาย แสวงการ
ขอสงวนความเห็น
(กรรมาธิการ)
เพิ่มความเปนวรรคหา ดังนี้
“ในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา การเลือกตําแหนงตาง ๆ
ตามวรรคหนึ่ง ใหดาํ เนินการใหมทั้งหมดเมือ่ ปฏิบตั ิหนาที่ครบสองปหกเดือนนับจากวันทีไ่ ดรับแตงตั้ง”
นายสุรเดช จิรฐั ิตเิ จริญ
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๘๗ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ
โฆษกและตําแหนงอื่น ตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ
………………………………..…………………..ฯลฯ .............................................................
ในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา การเลือกตําแหนงตาง ๆ
ตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหมทั้งหมดเมือ่ ปฏิบตั ิหนาที่ครบสองปหกเดือนนับจากวันทีไ่ ดรับแตงตั้ง”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
ขอ ๘๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๘๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๑
มีการแกไข
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
ขอแปรญัตติ ดังนี้
“ขอ ๙๑ ในกรณี ที่คณะกรรมาธิการใดประสงคจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามขอ ๙๐
ใหประธานคณะกรรมาธิการนั้น แจงชื่อบุคคล ตําแหนง เรื่องและประเด็นที่ขอใหชี้แจง รวมทั้งวันและเวลา
ที่ขอใหมาชี้แจงใหเลขาธิการวุฒิสภาทราบ แลวใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหประธานคณะกรรมาธิการคณะอื่น
ที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชา เพื่อเขารวมรับฟงการชี้แจงในคราวเดียวกัน
ความในขอนี้ใหนําไปใชบังคับแกการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการดวยโดยอนุโลม”
คณะกรรมาธิการเห็นดวย
กับผูแปรญัตติและไดแกไขแลว
ผูแปรญัตติพอใจ
ขอ ๙๒

ไมมีการแกไข

( ๓๔ )
ขอ ๙๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๖

มีการแกไข

ขอ ๙๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๙๙

มีการแกไข

ขอ ๑๐๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๔

ไมมีการแกไข

หมวด ๕ การพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๕

มีการแกไข

ขอ ๑๐๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๐๙

ไมมีการแกไข

( ๓๕ )
ขอ ๑๑๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๒

มีการแกไข

ขอ ๑๑๓

มีการแกไข

ขอ ๑๑๔

ไมมีการแกไข

หมวด ๖ การใหความเห็นชอบใหบุคคลพนจากตําแหนง

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๕

ไมมีการแกไข

หมวด ๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
และพระราชกําหนด

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๑๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๔

ไมมีการแกไข

( ๓๖ )
ขอ ๑๒๕

มีการแกไข

ขอ ๑๒๖

มีการแกไข

ขอ ๑๒๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๒๙

มีการแกไข

ขอ ๑๓๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๕

มีการแกไข

ขอ ๑๓๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๓๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๐

มีการแกไข

สวนที่ ๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไป
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๑

ไมมีการแกไข

( ๓๗ )
ขอ ๑๔๒

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๓ การพิจารณาพระราชกําหนด

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๓

ไมมีการแกไข

หมวด ๘ การตั้งกระทูถาม

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๑ บททั่วไป

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๔

มีการแกไข

ขอ ๑๔๕

มีการแกไข

ขอ ๑๔๖

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๔๙

มีการแกไข

ขอ ๑๕๐

มีการแกไข

ขอ ๑๕๑

มีการแกไข

ขอ ๑๕๒

มีการแกไข

ขอ ๑๕๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๕๔

มีการแกไข

ขอ ๑๕๕

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๕๖

มีการแกไข

ขอ ๑๕๗

ไมมีการแกไข

( ๓๘ )
ขอ ๑๕๘

ไมมีการแกไข

สวนที่ ๒ กระทูถามเพื่อขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา

มีการแกไข

ขอ ๑๕๙

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๕๙/๑

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม

ขอ ๑๖๐

มีการแกไข

ขอ ๑๖๑

มีการแกไข

ขอ ๑๖๒

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๓

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๔

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๕

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๖

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๗

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๖๘

มีการแกไข

ขอ ๑๖๘/๑

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

สวนที่ ๓ กระทูถามเพื่อขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา

มีการแกไข

ขอ ๑๖๙

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๗๐

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๗๑

คณะกรรมาธิการตัดออก

ขอ ๑๗๑/๑

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

( ๓๙ )
ขอ ๑๗๑/๒

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

ขอ ๑๗๑/๓

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

ขอ ๑๗๑/๔

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

ขอ ๑๗๑/๕

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม

ขอ ๑๗๑/๖

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

ขอ ๑๗๑/๗

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ ใหม

หมวด ๙ การเปดอภิปรายทั่วไป

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗๓

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗๕

ไมมีการแกไข

หมวด ๑๐ ภารกิจดานการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตรชาติ

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๗๖
นายมณเฑียร บุญตัน
(กรรมาธิการ)

มีการแกไข
ขอสงวนความเห็น
แกไขเพิ่มเติมความใน
ขอ ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ดังนี้
“ขอ ๑๗๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐
วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ ใหวฒ
ุ ิสภาตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึง่ เรียกวา คณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ประกอบดวย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เปนประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติตาม
ขอ ๘๙ วรรคหนึ่ง ทุกคณะ และสมาชิกที่ทปี่ ระชุมวุฒิสภาเลือกตัง้ ตามขอ ๘๓ จํานวนหาสิบสองคน
เปนกรรมาธิการ”

( ๔๐ )
ขอ ๑๗๗

มีการแกไข

ขอ ๑๗๘

มีการแกไข

ขอ ๑๗๙

มีการแกไข

ขอ ๑๘๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๓

ไมมีการแกไข

หมวด ๑๑ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๔
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

ไมมีการแกไข
ขอแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม
ความในขอ ๑๘๔
วรรคสาม ดังนี้
“การแตงกายของสมาชิกนั้น ใหแตงเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยมหรือชุด
พระราชทานเสื้อแขนยาว หรือตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด”
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย
ผูแปรญัตติขอสงวน
ขอ ๑๘๕
พลตํารวจโท ศานิตย มหถาวร
(กรรมาธิการ)

ไมมีการแกไข
ขอสงวนความเห็น
แกไขเพิ่มเติม
วรรคหนึ่ง ดังนี้
“ขอ ๑๘๕ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจเตือน หามปราม หามพูด
ใหถอนคําพูด ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมวุฒิสภา หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมวุฒิสภาครัง้ นัน้
โดยมีหรือไมมกี ําหนดเวลาก็ได ในการนี้ ผูนนั้ จะกลับมาใชสิทธิขออภิปรายในญัตติเดิมมิได”
ขอ ๑๘๖

ไมมีการแกไข

( ๔๑ )
หมวด ๑๒ บทสุดทาย

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๗

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๘

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๘๙

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๐

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๑

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๒

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๓

มีการแกไข

บทเฉพาะกาล

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๔

ไมมีการแกไข

ขอ ๑๙๕

มีการแกไข

ขอ ๑๙๖

ไมมีการแกไข

๗. ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ พิ จ ารณาร า งข อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ สภา พ.ศ. ....
เห็นควรตั้งขอสังเกตเพื่อเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ดังนี้
๗.๑ ตามขอ ๑๒ หนาที่และอํานาจของเลขาธิการวุฒิสภานั้น ในทางปฏิบัติ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิ สภาควรมีบ ทบาทในการขอตั้งงบประมาณเพื่อรองรับ และสนับ สนุน การปฏิบั ติภ ารกิจ
ดานตาง ๆ ของวุฒิสภา อาทิ ภารกิจที่กําหนดใหมีขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ ดวย
๗.๒ ตามข อ ๑๕ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาควรปรั บ ปรุ ง ความพร อ มของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อรองรับการกําหนดใหเพิ่มชองทางในการเสนอญัต ติ การเสนอคําแปรญั ต ติ
การเสนอกระทูถาม และการขอเปดอภิปรายทั่วไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
รวมทั้งระบบการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกเขาถึงไดงาย พรอมกําหนดใหมีระเบียบเกี่ยวกับ
การยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบลายมือชื่อใหสอดรับกับการดําเนินการดังกลาวขางตน

( ๔๒ )
๗.๓ ตามข อ ๓๔ กํ าหนดให เลขาธิการวุฒิ สภาเป น ผูพิ ม พ แ ละผูโฆษณารายงานการ
ประชุ ม วุ ฒิ ส ภาตามข อ ๓๑ และเป ด เผยให ป ระชาชนทราบได ทั่ ว ไป โดยอาจมี ก ารเผยแพรท างสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอื่ น ด ว ยก็ ไ ด เว น แต จ ะเป น รายงานการประชุ ม ลั บ
และขอความที่หามโฆษณาตามขอ ๓๓
๗.๔ ตามขอ ๗๘ เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทนําทั้งในกลุม ๗๗ อาเซียน และความ
รวมมือระหวางประเทศทั้งในกรอบทวิภาคี กรอบภูมิภาค และอนุภูมิภาคในเรื่องการปฏิบัติตามเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ดังนั้น คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะ
ควรใหความสําคัญในการศึกษา ติดตาม และสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามเปาหมาย
การพัฒ นาอยางยั่งยืน รวมทั้งการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบัติอยาง
จริงจังดวย
๗.๕ ตามขอ ๗๘ การกําหนดใหคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม มีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการตั้ง
คณะกรรมาธิการโดยมุงหมายใหสอดคลองกับหนาที่และอํานาจของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีผลทําใหคณะกรรมาธิการการศึกษามีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาศึกษา
การศึกษาที่อยูในสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น เชน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น พื้นฐาน
การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางสวนทีย่ ังอยูในสังกัด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการอาชีวศึกษา) เปนตน แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาขอเท็จจริงแลว
จะพบวายังมีสถานศึกษาอีกจํานวนหนึ่งอยูในสังกัดกระทรวงหรือหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนสถานศึกษา
ใน สั ง กั ด ของกระท รวงสาธารณ สุ ข กระทรวงกลาโห ม ห รื อ องค ก รป กครองส ว น ท องถิ่ น
ซึ่งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของจะมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสถานศึกษาดังกลาว
เฉพาะในดานการบริหารจัดการสถานศึกษาเทานั้น สวนคณะกรรมาธิการการศึกษายังคงมีหนาที่และ
อํานาจในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสถานศึกษาดังกลาวในดานการกําหนดมาตรฐานและการพัฒ นา
การศึกษา
๗.๖ ตามขอ ๗๘ (๑๐) คณะกรรมาธิก ารการบริห ารราชการแผน ดิน โดยกําหนดให
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองนั้น คณะกรรมาธิการคณะนี้ควรใหความสําคัญกับการผังเมือง โดยอาจตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการขึ้นเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ
๗.๗ ตามขอ ๗๘ (๒๖) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยกําหนดให
มีหนาที่และอํานาจในการติดตามและประเมินผลการรับและการจาย นัน้ ใหหมายความรวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการรับและการจายของรัฐวิสาหกิจดวย
๗.๘ ตามขอ ๗๙ การสรรหาสมาชิกวุฒิ สภาให ดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามั ญประจํา
วุฒิสภาตามขอ ๗๘ ที่กําหนดใหที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน
สามสิบคน นั้น คณะกรรมาธิการคณะนี้ ควรกําหนดแบบแสดงความจํานง โดยเปดโอกาสใหสมาชิก
วุฒิสภาแสดงความจํานงไดในคณะหลักสองคณะ และในคณะสํารองสองคณะดวย

( ๔๓ )
๗.๙ ตามข อ ๘๑ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภา มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ
ในการเผยแพรประชาสัมพัน ธผลงานของวุฒิสภา ซึ่งถือเปน กลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของ
วุฒิสภา เพื่อใหการเผยแพรประชาสัมพันธดังกลาวเปนรูปธรรม ควรพิจารณาแนวทางในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของวุฒิสภาและของสมาชิกวุฒิสภาใหประชาชนทราบตอไป
๗.๑๐ ตามขอ ๙๐ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรื อ แสดงความเห็ น ในกิ จ การที่ ก ระทํ า หรื อ ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาสอบหาข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ศึ ก ษาอยู
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ นั้น คณะกรรมาธิการที่เรียกควรคํานึงถึงหลักเกณฑ วิธีการ
ที่ กํ า หนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ คํ าสั่ ง เรีย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย
๗.๑๑ ตามขอ ๑๑๕ ที่กําหนดใหเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหบุคคลพน จากตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด นั้น เนื่องจากการใหความเห็น ชอบใหบุคคลพนจาก
ตําแหนงเป น เรื่องสําคัญ วุฒิ สภาควรมีมติสงเรื่องดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการที่ เกี่ยวของ หรือตั้ ง
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อพิจารณาสอบหาขอเท็จจริงเปนหลัก เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับบุคคล
ผูที่วุฒิสภาจะพิจารณาใหความเห็นชอบใหพนจากตําแหนง
๗.๑๒ ตามขอ ๑๔๐ ที่ กําหนดวา เพื่อ ประโยชน ในการมี สว นรวมและการรับ ฟ งความ
คิดเห็นของประชาชนและผูเกี่ยวของ วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติก็ได ทั้งนี้ การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมในชั้นการพิจารณาของ
วุฒิสภา นัน้ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณและวิธกี าร เพือ่ ประโยชน
ในการดําเนิ น การรับฟ ง ความคิด เห็ น ดังกลาว และวุฒิ ส ภาควรใหค วามสําคัญ กับ การมีสว นรวมของ
ประชาชนด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี ด า นการสื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาจนสามารถ
ติดตอสื่อสารกับประชาชนจํานวนมากไดในคราวเดียวกัน จึงควรนําเทคโนโลยีดานการสื่อสารดังกลาวมา
ปรับใชกับวิธีการรับฟงความคิดเห็นตามขอบังคับขอนี้ดวย
๗.๑๓ ตามข อ ๑๗๒ การขอเป ด อภิ ป รายทั่ วไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรั ฐธรรมนู ญ นั้ น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ กําหนดใหวุฒิสภายื่นขอเปดอภิปรายทั่วไปไดปละ ๑ ครั้ง เทานั้น ดังนั้น
ในการบริหารการประชุมเพื่อเปดอภิปรายทั่วไปดังกลาว หากมีกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาขอเปดอภิปราย
ทั่วไปหลายกลุม ควรใหเปนอํานาจของประธานวุฒิสภาในการบริหารจัดการเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก
วุฒิสภาทุกกลุมไดรวมกันเปนผูขอเปดอภิปรายดวย
๗.๑๔ ตามขอ ๑๘๔ การกําหนดการแตงกายของสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสตาง ๆ เพื่อให
เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมเห็นควรใหเปนไปตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด ทั้งนี้ เห็นควรให
สํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภากราบเรียนประธานวุฒิ สภาใหมีการหารือตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร
หรือประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการแตงกายของสมาชิกรัฐสภาใหมีแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน

( ๔๔ )
๗.๑๕ ตามขอ ๑๙๓ ที่กําหนดใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดลอมทั้งทาง
สถาป ต ยกรรม การสื่ อ สาร และบริ ก ารอื่ น ใดให เหมาะสมต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก นั้ น
สําหรับสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมควรเปนไปตามหลักการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal
Design) เพื่ อ ให ค นทุ ก กลุ ม รวมทั้ ง คนพิ ก ารและผู สู งอายุ สามารถเข าถึ งได โ ดยสะดวก นอกจากนี้
การจัดทํา การจัดเก็บ หรือการเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพรของวุฒิสภา ก็ควรอยูใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เปนมาตรฐานเปด เพื่อใหงายตอการเขาถึงของ
คนทุกกลุม รวมทั้งคนพิการและผูสูงอายุดวย
๗.๑๖ ตามขอ ๑๙๔ ที่กําหนดไววา ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทํา
เสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้ สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวัน
ใชขอบังคับนี้ นั้น ในกรณี ที่ประธานวุฒิ สภาใชอํานาจตามขอบังคับการประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๐ (๕) โดยอนุโลม เพื่อตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เมื่อขอบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับใหมมีผลใช
บั งคั บ แลว ประธานวุฒิ ส ภาควรพิ จารณาปรับ ปรุงคํ าสั่ งตั้ งคณะกรรมการให สอดคล อ งกั บ ขอ บั ง คั บ
การประชุมวุฒิสภาฉบับใหมดวย
๗.๑๗ เนื่องจากปญหาในอดีตที่ผานมา เกี่ยวกับการประชุมลับพบกรณีมีผูนําขอมูลจาก
การประชุมลับไปเผยแพรตอบุคคลภายนอกดวยวิธีการตาง ๆ หรือจากกรณีที่มีการเผยแพรการประชุมลับ
ออกไปยังภายนอกโดยไมเจตนา เพื่อมิใหเกิด กรณี ดังกลาวควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการประชุมลับวุฒิสภาใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงสมควรกําหนดมาตรการรักษาความลับ
ในการประชุมวุฒิสภา อาทิ การใชอุปกรณตัดสัญญาณมือถือ การตรวจสอบหองประชุม หรือมาตรการ
ปองกันอื่น ๆ ประกอบกับขอบังคับนี้กําหนดใหประธานวุฒิสภามีอํานาจในการกําหนดระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับของวุฒิสภา เพื่อเปนมาตรการดําเนินการที่ชัดเจนตอไป
ทั้ ง นี้ ระเบี ย บว า ด ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย ในการประชุ ม ลั บ ของวุ ฒิ ส ภา
ควรกําหนดรายละเอียดใหครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของเอกสาร สถานที่
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุม รวมถึงการทําลายเอกสารลับดังกลาว อนึ่ง เพื่อใหการออกระเบียบ
ดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ และคลอบคลุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจหารือหรือมีขอปรึกษา
ไปยังสํานักขาวกรองแหงชาติ ในฐานะองคกรรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน ในการออกระเบียบ
ดังกลาวดวยก็ได

( ๔๕ )
๘. คณะกรรมาธิก ารสามัญ ไดเสนอรา งขอบั งคับ ตามที่ ไดมี ก ารแกไขเพิ่ มเติ ม รวมทั้ ง
ขอสังเกตมาพรอมกับรายงานนี้ดวยแลว

(ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน ลีวิโรจน)
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
วุฒิสภา

ราง
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับการประชุมวุฒิสภา เพื่อใหการดําเนินกิจการของ
วุฒิสภามีและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยเปนแบบอยางที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงความประหยัดและความคุมคา มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล
ภายใตหลักธรรมาภิบาล และเปนไปโดยมีแบบแผนและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
มีสวนชวยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสอดคลองกับการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตรชาติ
ทั้งนี้ รักษาไวซึ่งเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเปนสําคัญ
โดยยึดหลักในการธํารงรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
วุฒิสภาจึงตราขอบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๔ ใหประธานวุฒิสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
ขอ ๕ ในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครั้งแรก ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม
เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาดําเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา และเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตองประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นดวย
ในการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถาผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม
ไดรับการเสนอชื่อเปนประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไป
ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม

๒
ขอ ๖ ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ
การเสนอนั้นตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
กอนที่จะดําเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานั้น ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง
กลาวแสดงวิสัยทัศนในการที่จะดํารงตําแหนงตอที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด
ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ถามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกวาสองชื่อ ใหมีการลงคะแนนเปนการลับโดยการ
เขียนชื่อผูซึ่งตนประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษ ใสซองที่เจาหนาที่จัดให แลวใหเรียกชื่อสมาชิก
ตามลําดับอักษรหมายเลขประจําตัวสมาชิกมาลงคะแนนเปนรายคน โดยนําซองใสลงในภาชนะที่จัดไว
เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ
ตรวจนับคะแนน
กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุด
เทากันใหเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง แตถาคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก
กรณีมีการเสนอชื่อมากกวาสองชื่อ ใหผูไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมเปนผูไดรับเลือก แตถาผูไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน และผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน
ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับดังกลาวมาใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
(๒) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกวาหนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดดังกลาว
มาใหสมาชิกลงคะแนน หรือ
(๓) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สอง
เกินกวาหนึ่งคน ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาใหสมาชิกลงคะแนน
ทั้งนี้ ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก แตถาคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุมวุฒิสภา และสั่งให
เจาหนาที่ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นดวย
ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานวุฒิสภา ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหมีรองประธานวุฒิสภาสองคน ใหเลือกรองประธานวุฒิสภา
คนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง
ขอ ๘ ในการเลือกประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง
ใหนําความในขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตในกรณีที่ตองเลือกแทนตําแหนงที่วางพรอมกัน
ทุกตําแหนง ใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย
ขอ ๙ เมื่อไดเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว ใหเลขาธิการวุฒิสภา
มีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งตอไป

๓
เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว
ใหเลขาธิการวุฒิสภาสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ และองคกรอัยการ เพื่อทราบดวย
หมวด ๒
หนาที่และอํานาจของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา
ขอ ๑๐ ประธานวุฒิสภามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินกิจการของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๒) เปนประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
(๒/๑) ประกาศกําหนดสถานที่ประชุมวุฒิสภาและบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา รวมทั้ง
สถานที่ประชุมวุฒิสภาและบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาชั่วคราว
(๓) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมวุฒิสภาตลอดถึงบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา
(๔) เปนผูแทนวุฒิสภาในกิจการภายนอก
(๕) แตงตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ อันเปนประโยชนตอกิจการของวุฒิสภา
(๖) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่มกี ฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ รองประธานวุฒิสภามีหนาที่และอํานาจชวยประธานวุฒิสภาในกิจการ
อันเปนหนาที่และอํานาจของประธานวุฒิสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีประธานวุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา ถาทั้งประธานวุฒิสภาและรอง
ประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไมมีหรือไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา

เขาปฏิบัติหนาที่

ขอ ๑๒ เลขาธิการวุฒิสภามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) นัดประชุมวุฒิสภาและนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

(๓) ชวยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียงประชุม
(๓/๑) ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เปนการเปดเผยและการประชุมลับ
ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๖) รักษาสรรพเอกสาร ขอมูล และทรัพยสินของวุฒิสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด

๔
(๘) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับนี้อยางมีประสิทธิภาพ
(๙) หนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือตามที่
ประธานวุฒิสภามอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมวุฒิสภา
สวนที่ ๑
วิธีการประชุม
ขอ ๑๓ การประชุมวุฒิสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ
ก็ใหประชุมลับ
ในการประชุมวุฒิสภาเฉพาะที่เปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมได
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุม
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน และจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางเครื่องขยายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
และลามภาษามือ หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
และอาจจัดใหมคี ําบรรยายแทนเสียงดวยก็ได
ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได
ก็แตเฉพาะสมาชิก รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม และหามใชเครื่องบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา และหามกระทําการใด ๆ
ที่ทําใหการประชุมลับออกไปสูบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๔ ใหมีการประชุมวุฒิสภาครั้งแรกภายในสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสามัญ
หรือวิสามัญของรัฐสภา เวนแตประธานวุฒิสภาเห็นวาไมมีวาระที่จะพิจารณา ในกรณีเชนนั้นใหประธาน
วุฒิสภาแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา
การประชุมครั้งตอไปใหเปนไปตามมติที่ประชุมวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาอาจสั่งงด
การประชุมครั้งใดก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม แตตองแจง
ใหสมาชิกทราบลวงหนา
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหเรียกประชุม
เปนพิเศษ ก็ใหเรียกประชุมได

๕
ขอ ๑๕ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือ และใหสงหนังสือนัดประชุมดังกลาว
ทางสื่อไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่เห็นสมควร จะสงหนังสือนัดประชุมทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นเพิ่มเติมดวย ก็ได
การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน แตประธานวุฒิสภาจะนัดเร็วกวานั้นก็ได
เมื่อเห็นวาเปนเรื่องดวนหรือเปนกรณีที่ไดแจงนัดประชุมในที่ประชุมวุฒิสภาแลว
ความในวรรคหนึ่งใหนําไปใชบังคับกับการเสนอญัตติ การเสนอคําแปรญัตติ การยื่น
กระทูถาม และการขอเปดอภิปรายทั่วไป ดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๑๑ ใหสงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวของ
ไปพรอมกับการสงหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง แตประธานวุฒิสภาจะใหสง
ระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นวาจําเปนหรือสมควร
ขอ ๑๗ การสงหนังสือนัดประชุมตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือการสงระเบียบวาระ
การประชุมหรือเอกสารที่เกี่ยวของตามขอ ๑๖ ถาประธานวุฒิสภาเห็นสมควรหรือเมื่อมีสมาชิกผูใดรอง
ขอใหสงเปนเอกสารดวย ก็ใหดําเนินการสงใหตามนั้นดวย
ขอ ๑๘ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานของที่ประชุมอาจอนุญาตให
สมาชิกปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด และหากเห็นสมควร ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรี
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงเปนหนังสือภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกผูที่เกี่ยวของ
ทราบและอาจแจงใหสมาชิกอื่นทราบทางสื่อไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นให
สมาชิกทราบดวยก็ได
ขอ ๑๙ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหจัดลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่คางพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบ
วาระการประชุมก็ได
ขอ ๒๐ ใหสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไวกอนเขาประชุมทุกคราว และเมื่อมี
สัญญาณใหเขาประชุม ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว

๖
เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทูถาม ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได
เมื่อประธานของที่ประชุมขึ้นบัลลังก ใหผูที่อยูในที่ประชุมวุฒิสภายืนขึ้นจนกวาประธาน
ของที่ประชุมจะไดนั่งลง
ในกรณีอานพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชดํารัส ใหผูอยูในที่ประชุมวุฒิสภา
ยืนฟงดวยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อาน
ขอ ๒๑ เมื่อพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว จํานวนสมาชิกยังไมครบ
องคประชุม ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได
ขอ ๒๒ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมหรือพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว
ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการวุฒิสภา
แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ ในกรณีเชนนี้ใหเลขาธิการวุฒิสภาขออนุมัติที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเชิญ
สมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภา
ดําเนินการเลือกตั้งประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุมครั้งนั้น โดยใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม สวนการลงคะแนนเลือกตั้งประธานเฉพาะคราว ใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ ๖๘
ขอ ๒๓ ในการประชุมวุฒิสภา ใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูใน
ระเบียบวาระการประชุม และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว
เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะไดมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมวุฒิสภา ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ
เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาตแลวจึงยืนขึ้นกลาวได และตองเปนคํากลาวกับประธานของที่ประชุม
ขอ ๒๕ ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดตอที่ประชุมวุฒิสภา ใหประธาน
ของที่ประชุมพิจารณาอนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น หรืออาจตั้ง
ขอสังเกตก็ได
ขอ ๒๖ ในกรณีที่วุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ องคกรอัยการ หรือหนวยงานอื่นที่กฎหมายกําหนดใหตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นตอวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่อง
ที่เสนอใหม เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหผูแทนขององคกรนั้นมีสิทธิเขาแถลงหรือชี้แจง
ตอที่ประชุมวุฒิสภาได เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต
ในการแถลงหรือชี้แจง ใหนําความในขอ ๒๕ ขอ ๕๕ ขอ ๕๖ ขอ ๕๗ และขอ ๕๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม

๗
ขอ ๒๗ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมวุฒิสภาในปญหาใด ๆ
กําหนดวิธีการตรวจสอบองคประชุม สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได
ตามที่เห็นสมควร
ถาประธานวุฒิสภาลงจากบัลลังกโดยมิไดมอบหมายใหรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
แทน ใหเลิกการประชุม
ขอ ๒๘ รายงานการประชุมวุฒิสภา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ตรวจแลว กอนที่จะเสนอใหวุฒิสภารับรอง ใหทําสําเนาวางไวสามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไดประกาศกําหนดไวไมนอยกวาสามวัน เพื่อใหสมาชิกตรวจดูได รวมทั้งอาจเสนอใหสมาชิก
ตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นดวยก็ได
รายงานการประชุมวุฒิสภาทุกครั้งจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาประชุม
และที่ขาดประชุม บันทึกผลการแสดงตน และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยซึ่งปรากฏ
รายชื่อสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวุฒิสภาดังกลาวใหตรงตามที่เปนจริง
โดยยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ถาคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวไมยอมแกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอให
วุฒิสภาวินิจฉัย
ขอ ๒๙ ในการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด ถามีผูใดกลาวถอยคําหรือ
ขอความใด ๆ และไดมีการถอนหรือถูกสั่งใหถอนถอยคําหรือขอความนั้นแลว ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาพิจารณาวาสมควรจะตัดถอยคําหรือขอความดังกลาวออกหรือไม ถาเห็นสมควรใหตัดออก
ใหบันทึกวา “มีการถอนคําพูด” หรือ “ถูกสั่งใหถอนคําพูด” แลวแตกรณี ไวในรายงานการประชุม
วุฒิสภาครั้งนั้น สวนถอยคําหรือขอความที่ตัดออกใหบันทึกไวในรายงานบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาดวย
ขอ ๓๐ รายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใด เมื่อไดดาํ เนินการตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง แลว
ถามีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมเอง
หรือโดยสมาชิกขอใหแกไขเพิ่มเติมก็ตาม ในคราวที่วุฒิสภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น
คณะกรรมาธิการดังกลาวจะตองแถลงตอที่ประชุมวุฒิสภาถึงการแกไขเพิ่มเติมนั้นดวย
ขอ ๓๑ เมื่อวุฒิสภาไดรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งใดแลว ใหประธานวุฒิสภา
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
รายงานการประชุมที่ไดรับรองแลว แตประธานวุฒิสภายังมิไดลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน หรือรายงานการประชุมที่ยังมิไดมีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง
หรือเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ใหเลขาธิการวุฒิสภาบันทึกเหตุนั้นไว และเปนผูลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกตองของรายงานการประชุมนั้น

๘
ขอ ๓๒ วุฒิสภาอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแตเพียง
บางสวนก็ได แตใหมีบันทึกพฤติการณไว
ขอ ๓๓ วุฒิสภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน
สําคัญของแผนดินที่มีการกลาวหรือปรากฏในการประชุมได
ขอ ๓๔ ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมวุฒิสภา
ตามขอ ๓๑ และเปดเผยใหประชาชนทราบไดทั่วไป โดยอาจมีการเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นดวยก็ได เวนแตจะเปนรายงานการประชุมลับ และขอความ
ที่หามโฆษณาตามขอ ๓๓
สวนที่ ๒
การเสนอญัตติ
ขอ ๓๕ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานวุฒิสภา และในกรณี
ที่เปนญัตติที่สมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น
ขอ ๓๖ ญัตติตามมาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ หรือญัตติ
ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรับรอง
ขอ ๓๗ ญัตติขอใหวุฒิสภามีมติใหรัฐมนตรีผูใดเขารวมประชุมในเรื่องใดในที่ประชุม
วุฒิสภา ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๓๘ ญัตติขอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติ
ขอใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาทีแ่ ละอํานาจของวุฒิสภา ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกรับรองไมนอยกวาสิบคน
ญัตติตามวรรคหนึ่ง กรณีขอใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ แลวแตกรณีนั้น จะตองระบุหนาที่และอํานาจ การดําเนินการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําซอนกัน
และจะตองไมซ้ําซอนกับหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะตาง ๆ
ขอ ๓๙ ญัตติขอใหวุฒิสภามีมติใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่
และอํานาจของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
ยี่สิบคน

๙
ขอ ๔๐ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ
(๑) ขอใหปรึกษาเปนเรื่องดวน
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ขอใหลงมติตามขอ ๓๒ หรือขอ ๓๓
(๔) ญัตติตามขอ ๔๑ ขอ ๖๗ ขอ ๖๘ ขอ ๖๙ ขอ ๗๔ ขอ ๑๒๓ ขอ ๑๓๐ หรือขอ ๑๘๗
(๕) ญัตติที่ประธานของที่ประชุมอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ดังตอไปนี้

ขอ ๔๑ เมื่อที่ประชุมวุฒสิ ภากําลังปรึกษาญัตติใดอยู หามมิใหเสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ

(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใชรางพระราชบัญญัติ
(๒) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน
หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสาร
หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๖) ขอใหปดอภิปราย
(๗) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติตาม (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) เมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว
หามมิใหเสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก
ของตน

กฎหมายอื่น

ขอ ๔๒ ญัตติตามขอ ๔๑ (๖) และ (๗) หามมิใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปราย
ขอ ๔๓ ญัตติตามขอ ๔๑ (๗) หามมิใหเสนอ
(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
(๒) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
(๓) ในการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
(๔) ในการพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบใหบุคคลพนจากตําแหนง

ขอ ๔๔ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใด หากที่ประชุมวุฒิสภากําลังปรึกษาหรือพิจารณา
ญัตติเรื่องใดอยูแลวลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณาในการประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น ใหญัตติเดิม
เปนอันตกไป
ทายญัตติที่เสนอ

ขอ ๔๕ ญัตติที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ผูเสนอและผูรับรองตองลงลายมือชื่อ

๑๐
ขอ ๔๖ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ใหผูรับรองแสดงการรับรองโดยวิธี
ยกมือขึ้นพนศีรษะ
ขอ ๔๗ การแกไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมและไดสงใหสมาชิกแลว จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ
ขอ ๔๘ การถอนคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได แตการขอแกไขเพิ่มเติมคําแปรญัตติ
จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอ ๑๒๕
ขอ ๔๙ การถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใดหรือจากการเปนผูรับรอง
ใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภา และจะกระทําไดเฉพาะกอนที่ประธานวุฒิสภาสัง่ บรรจุญัตตินั้น
เขาระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุญัตติตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุมแลว
จะถอนชื่อไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ
ขอ ๕๐ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแลว ถาผูเสนอญัตติไมชี้แจง
ในที่ประชุมวุฒิสภา หรือผูเสนอญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย
ญัตตินั้นเปนอันตกไป เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเปนอยางอื่น
คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแลว ถาผูแปรญัตติไมชี้แจง
ในที่ประชุมวุฒิสภา หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย
คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป
การมอบหมายใหชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นตองมอบแกสมาชิก
และทําเปนหนังสือยื่นตอประธานของที่ประชุมกอนวาระพิจารณาญัตติหรือคําแปรญัตตินั้น
ขอ ๕๑ ญัตติใดตกไปแลว หามมิใหนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันขึ้นเสนออีก
ในสมัยประชุมเดียวกัน เวนแตประธานวุฒิสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวาพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป
สวนที่ ๓
การอภิปราย
ขอ ๕๒ ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ แตถาผูเสนอญัตติมีหลายคน
ใหประธานของที่ประชุมอนุญาตใหใชสิทธิอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
กรรมาธิการซึ่งไดสงวนความเห็น กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการ
ซึ่งไดสงวนความเห็น ผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติ หรือสมาชิกผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติ
ซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติไวในขั้นคณะกรรมาธิการ ใหมีฐานะเสมือนเปนผูเสนอญัตติดวย

๑๑
ขอ ๕๓ เมื่อผูอภิปรายกอนตามขอ ๕๒ ไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไป
จะตองเปนการอภิปรายสลับกันระหวางฝายคัดคานและฝายสนับสนุน เวนแตในวาระของฝายใด
ไมมีผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได
การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคานยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับ
เปนวาระอภิปรายของฝายใด
ขอ ๕๔ ถามีผูขออภิปรายหลายคน ประธานของที่ประชุมจะใหคนใดอภิปรายก็ได
แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ ผูแปรญัตติ ผูรับรองญัตติหรือผูรับรองคําแปรญัตติ และผูซึ่งยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ ๕๕ การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู
ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผูอื่น หรือใชภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน และหามมิให
นําเอกสารใด ๆ มาอาน หรือนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุมวุฒิสภา เวนแตประธานของที่ประชุม
จะอนุญาต แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิสมาชิกที่จะเขียนคําอภิปรายของตนและอานคําอภิปรายนั้น
ในที่ประชุมวุฒิสภา
หามมิใหผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
และหามมิใหกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด โดยไมจําเปน
ขอ ๕๖ ถาประธานของที่ประชุมเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธาน
ของที่ประชุมจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได แมจะมิไดฝาฝนขอ ๕๕ ก็ตาม
ขอ ๕๗ สมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนขอบังคับและประสงคจะประทวง ใหยืน
และยกมือขึ้นพนศีรษะ ประธานของที่ประชุมจะตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานของที่ประชุม
วินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่ประทวงนั้นหรือไม คําวินิจฉัยของประธานของที่ประชุมดังกลาว
ใหถือเปนเด็ดขาด
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว
หรือเรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น และเมื่อประธานของที่ประชุมวินิจฉัยวาการอภิปรายนั้น
เปนการฝาฝนขอบังคับ ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหผูอภิปรายถอนคําพูด และผูอภิปรายตองปฏิบัติ
ตามคําสั่ง
ขอ ๕๘ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนไดเอง หรือเมื่อมีผูประทวง หรือตามคําสั่ง
ของประธานของที่ประชุมตามขอ ๕๗
ขอ ๕๙ การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหปดอภิปราย
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา

๑๒
ขอ ๖๐ ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว
จะขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได
ขอ ๖๑ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว หามมิใหผูใดอภิปรายอีก นอกจากในกรณีที่
ที่ประชุมวุฒิสภาจะตองลงมติในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู จึงใหผูมีสิทธิอภิปรายกอนอภิปรายสรุป
ไดอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งสุดทายกอนจะลงมติ เมื่อการอภิปรายไดสิ้นสุดแลว ใหประธานของที่ประชุม
ใหสัญญาณแจงสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ
ขอ ๖๒ ประธานของที่ประชุมอาจอนุญาตใหบุคคลใด ๆ ชี้แจงขอเท็จจริง
ตอที่ประชุมวุฒิสภาก็ได
ขอ ๖๓ ถาประธานของที่ประชุมใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนขึ้น
ใหผูที่กําลังพูดอยูหยุดพูดและนั่งลงทันที และใหทุกคนนั่งฟงประธานของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การลงมติ

วุฒิสภาลงมติ

ขอ ๖๔ ในกรณีที่จะตองมีมติของวุฒิสภา ใหประธานของที่ประชุมขอใหที่ประชุม

การลงมติตองมีสมาชิกครบองคประชุม โดยใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแต
ที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขอบังคับนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๖๕ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๖๖ เสียงขางมากตามมาตรา ๑๒๐ ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีความเห็นของที่ประชุม
วุฒิสภามีสองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากกวา และในกรณีความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภา
มีเกินสองฝาย ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด
ขอ ๖๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทํา
เปนการเปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคนขอใหกระทําเปนการลับ
จึงใหลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย

๑๓
ขอ ๖๘ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(๒) ยกมือขึ้นพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนน
สีน้ําเงิน ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว
โดยบัตรลงคะแนนดังกลาว ใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวย
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับหมายเลขประจําตัวสมาชิก ใหออกเสียงลงคะแนน
เปนรายคนตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมกําหนด
(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยนั้น ใหใชวิธีตาม (๑) จะใชวิธีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ได
ตอเมื่อประธานของที่ประชุมขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหกระทําได
หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ ๗๔
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๑) ใหใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวา
ประธานของที่ประชุมจะไดสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๒) ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่
ไปรับบัตรลงคะแนนจากสมาชิกมา เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนตอไป
ขอ ๖๙ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
(๒) เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให ผูเห็นดวยใหเขียน
เครื่องหมายถูก () ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เครื่องหมายวงกลม (O)
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ใหใชเครื่องออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธาน
ของที่ประชุมจะไดสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๒) ใหสมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว และใหประธาน
ของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่แจกกระดาษและซองใหแกสมาชิกทุกคน และเมื่อสมาชิกเขียนเครื่องหมาย
บนแผนกระดาษใสซองแลว ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมา เพื่อสงใหแกกรรมการ
ตรวจนับคะแนนดําเนินการตอไป และในการตรวจนับคะแนนใหประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิก
ไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
ขอ ๗๐ กอนออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานของที่ประชุมใหสัญญาณแจงสมาชิกทราบ
เพื่อพรอมที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๗๑ ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติในญัตติสุดทายกอนแลวยอนเปนลําดับไปหาญัตติตน
แตมิใหถือวาความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ เปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแลวเปนอันเสียไป

๑๔
ขอ ๗๒ สมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมวุฒิสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตามขอ ๖๘ (๑) หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามขอ ๖๙ (๑) อาจ
ลงคะแนนไดกอนประธานของที่ประชุมสั่งปดการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปดเผย
โดยวิธีอื่น อาจลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จได หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ
โดยวิธีอื่น อาจลงคะแนนไดกอนประธานของที่ประชุมสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ ๗๓ ในระหวางการนับคะแนนในเรื่องใด ประธานของที่ประชุมอาจขอปรึกษา
ที่ประชุมวุฒิสภาใหนําเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหวางการนับคะแนนก็ได
เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานของที่ประชุมประกาศมติตอที่ประชุม
วุฒิสภาทันที ในกรณีเรื่องใดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
ในกรณีตามวรรคสอง ถาไดประกาศมติตอที่ประชุมวุฒิสภาจากผลการออกเสียง
ลงคะแนนดวยวิธีตามขอ ๖๙ (๒) แลว ใหประธานของที่ประชุมสั่งใหเจาหนาที่ทําลายบัตรออกเสียง
ลงคะแนนนั้นดวย
ขอ ๗๔ ในการนับคะแนนเสียงครัง้ ใด ถาผลการออกเสียงลงคะแนนตางกันไมเกิน
สิบคะแนน สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนใหมีการนับคะแนนเสียงใหมได
การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหเปลี่ยนวิธีลงคะแนนเปนวิธีตามขอ ๖๘
หรือขอ ๖๙ ซึ่งอยูในลําดับถัดไป แลวแตกรณี เวนแตรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดวิธีลงคะแนนไว
โดยเฉพาะเปนอยางอื่น
การนับคะแนนเสียงโดยวิธีตามขอ ๖๘ (๓) หรือขอ ๖๙ (๒) จะขอใหมีการนับคะแนนเสียง
ใหมอีกมิได
ขอ ๗๕ ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานของที่ประชุมถามที่ประชุมวุฒิสภาวา
มีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยกับ
ญัตตินั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดที่
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๗๖ ใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
แตละคน และเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใหประชาชนทราบ
ไดทั่วไป เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ

๑๕
หมวด ๔
กรรมาธิการ
ขอ ๗๗ วุฒิสภามีอํานาจตั้งคณะกรรมาธิการใหมีหนาที่และอํานาจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่
และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย แลวรายงานใหวุฒิสภาทราบ โดยจะกําหนดใหเปน
คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได
คณะกรรมาธิการสามัญประกอบดวยบุคคลซึ่งสภาตั้งจากสมาชิกของวุฒิสภาเทานั้น
สวนคณะกรรมาธิการวิสามัญจะตั้งจากบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกของวุฒิสภาดวยก็ได
ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคล
หรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได
คณะกรรมาธิการอาจมีมติใหคณะอนุกรรมาธิการชวยรวบรวมขอมูลเบื้องตน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการกอนการสอบหาขอเท็จจริงก็ได
ขอ ๗๘ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาขึ้นเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในดานที่เกี่ยวของ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู
ในหนาที่และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา นอกจากที่กําหนดไวในหมวด ๑๐
ใหคณะกรรมาธิการตามวรรคนี้มีจํานวนยี่สิบหกคณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน
ไมนอยกวาสิบคนแตไมเกินสิบแปดสิบเกาคน โดยใหมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเขาถึง
ทรัพยากร ความเทาเทียม การเติบโตอยางมีสวนรวม การเขาถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและ
ชุมชน เพื่อบูรณาการในการแกปญ
 หาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในทุกมิติ รวมทั้ง
ติดตามการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทางปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) คณะกรรมาธิการการกีฬา
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ
และการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงดานการกีฬา เสริมสรางศักยภาพการกีฬาและองคความรูด าน
วิทยาศาสตรการกีฬาในการเพื่อสรางคุณคาทางในการพัฒนาคน สังคม และพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้ง
ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา

๑๖
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานศักยภาพการกีฬา ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน แกไขปญหาและพัฒนาเกษตรกรรม การใช
ประโยชนที่ดิน น้ําและปจจัยการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร อาหาร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต การแปรรูป ธุรกิจการเกษตร และการเกษตรสราง
มูลคา แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการเกษตรกรรม อาหาร การสหกรณ พิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการเกษตร ดานผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหมดาน
เศรษฐกิจฐานราก ดานการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูใน
หนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ทางอวกาศ การขนสงมวลชน การขนสงสินคา การพาณิชยนาวี โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการเศรษฐกิจในภาพรวม สถานการณเศรษฐกิจในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย รวมทั้งนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ การเงิน
การคลัง การธนาคาร ตลาดเงินการประกันภัย ตลาดทุน สถาบันการเงินของประเทศตลาดตราสารหนี้
การเพิ่มความสามารถทางในการแขงขันของประเทศ และนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น
ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานเศรษฐกิจฐานราก และดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๖) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ บทบาท
และการยอมรับประเทศไทยในประชาคมโลก คนไทยโพนทะเล สถานการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจสงผลกระทบ
ตอผลประโยชน รวมทั้งภาพลักษณของประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตางประเทศ ที่อยูใน
หนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๑๗
(๗) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแบบองครวมของรัฐ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางการทหารทั้งปวง อุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และการพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแบบองครวม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานความมั่นคง ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๘) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การสรางความหลากหลาย
และคุณภาพดานการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวของไทย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดาน
เศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการทองเที่ยว ที่อยูในหนาที่และอํานาจ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๙) คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกํากับดูแล การสงเสริมการกระจายอํานาจ และการ
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด
และประเทศโดยสวนรวม รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายปกครอง
การกระจายอํานาจ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พิจารณา
ศึกษานโยบายในการบําบัดทุกข บํารุงสุข รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
และดานสังคมและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๐) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผนดินสวนกลางและสวน
ภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการผังเมือง การจัดระบบบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และดานการบริหารราชการแผนดิน และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๑) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมพัฒนา การจัดหา การใช การอนุรักษ
พลังงาน การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไข

๑๘
ปญหาอุปสรรคจากการจัดหาและการใชพลังงาน ความมั่นคงดานพลังงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
ความมั่นคง ดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๑๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการดําเนินการ
อื่น ๆ เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรปู ประเทศดานการเมือง และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง
และดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๓) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส รวมทั้งประสานกับองคกรภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมภายในประเทศและ
นานาชาติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการแกปญหาสังคม
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการ
พัฒนาชีวิตความเปนอยู การคุมครองและดูแลผูยากไร การพัฒนาสังคม การสงเสริมความเสมอภาคและ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล การสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม การเสริมสราง
พลังทางสังคม การสรางหลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานสังคม และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ดานการพัฒนาการเรียนรู ดาน
พลังทางสังคม ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๔) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตํารวจ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานกฎหมาย การบริหารงานยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม การตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกันและ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
การพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบัติงานกิจการตํารวจใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม และดานกิจการตํารวจ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๕) คณะกรรมาธิการการแรงงาน
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ ทั้งในและนอกระบบ

๑๙
แรงงานไทยในตางประเทศ ผูประกอบอาชีพอิสระ การใหสวัสดิการ การประกันสังคม ความปลอดภัย
ในการทํางาน อาชีวอนามัย การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานอยางยั่งยืน รวมทั้งประสานกับองคกร
ภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติเกี่ยวกับงานดานแรงงาน พิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และดานสังคม และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดานการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๖) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเปนอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
การบริหาร การสงเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและ
การสรางสรรคนวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๗) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ
และการโทรคมนาคม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ
และการโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ พิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย
ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานพลังงาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความมั่นคง
ดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล และดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่อยูใน
หนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๘) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภและคุมครองศาสนา การอนุรักษ
และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน การสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณและอัตลักษณไทย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศดานสังคม ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติประเด็นดานความมั่นคง ดานการทองเที่ยว ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม และดาน
พลังทางสังคม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๑๙) คณะกรรมาธิการการศึกษา
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ของชาติ แตไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ
การใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง เนนความ
เปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพื้นฐานการปกครองในระบอบ

๒๐
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และดานการพัฒนาการเรียนรู ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๒๐) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพ การบริการสาธารณสุข
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน โดยรวมถึงการรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การฟนฟู
การสงเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงปญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร และการพัฒนา พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข และดานเศรษฐกิจ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการเสริมสรางใหคน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๑) คณะกรรมาธิการกิจการศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ การใชจายเงิน
งบประมาณประจําปของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจของศาลรัฐธรรมนูญและองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และภารกิจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๒) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน การจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนการสงเสริม
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ศึกษาปญหาการใช การปองกัน การแกไข การอนุรักษสิ่งแวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และ
เรงรัดการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการเติบโตอยางยั่งยืน ดานการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ดานการทองเที่ยว และดานความ
มั่นคง ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๓) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ธรรมาภิบาล
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานอื่น การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการ
และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ

๒๑
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยูในหนาที่
และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๔) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรม
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการพาณิชยและอุตสาหกรรม
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจ
ชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความสามารถในการแขงขัน และการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ดานผูประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดานเศรษฐกิจฐานราก ที่อยูในหนาที่และ
อํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒๕) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ
องคกรเอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุมครองผูบริโภค
ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดาน
กฎหมาย และดานกระบวนการยุติธรรม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดานความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๒๖) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
มีหนาที่และอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
การรับและการจาย การดําเนินงานจัดทําและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ของหนวยงานของรัฐเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
หากมีความจําเปนหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
เพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได
นอกจากประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา สมาชิกคนหนึ่งตองดํารงตําแหนง
กรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอนี้อยางนอยหนึ่งคณะแตไมเกินสองคณะ เวนแตสมาชิกที่ดํารง
ตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภาตามขอนี้ไดหนึ่งคณะนับแตวันถัดจากวันที่สมาชิกผูนั้นไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมาธิการ
สําหรับสมาชิกผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาจะดํารงตําแหนง

๒๒
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาอื่นอีกมิได
ขอ ๗๙ การสรรหาสมาชิกใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘
ใหที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสามสิบคน และใหสมาชิกแตละ
คนแสดงความจํานงโดยยื่นตอคณะกรรมาธิการสามัญ ตามแบบและรายละเอียดที่คณะกรรมาธิการสามัญ
กําหนด เพื่อที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดอยางนอยหนึ่งคณะแตไมเกิน
สองคณะ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดมีสมาชิกยื่นแสดงความจํานงจะดํารง
ตําแหนงไวนอยกวาหรือเกินกวาจํานวนที่จะมีไดในคณะกรรมาธิการในคณะนั้น ใหใชวิธีเกลี่ยโดยหารือกับ
สมาชิกที่เกี่ยวของกอน หากยังไมสามารถหาขอยุติไดใหใชวิธีเลือกกันเอง หรือใชวิธีจับสลาก ตามแต
สมาชิกที่เกี่ยวของจะตกลงกัน
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเลือก
จากรายชื่อสมาชิกที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๘๐ ในกรณีที่หนาที่และอํานาจใดหรือการดําเนินการใดของคณะกรรมาธิการอาจมี
ความไมชดั เจนหรืออาจมีความซ้ําซอนกันและอาจทําใหเปนปญหาอุปสรรคตอการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการ ใหประธานวุฒิสภาหารือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของแลวพิจารณาวาจะใหหนาที่และ
อํานาจใด หรือการดําเนินการใด เปนของคณะกรรมาธิการคณะใดเปนผูดําเนินการ
ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใด
มีความเกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการหลายคณะ ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการใหคณะกรรมาธิการ
ทุกคณะที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ ในการนี้ คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของจะมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
รวมขึ้นคณะหนึ่งนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอ ๘๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง เพื่อชวยดําเนินการก็ได
ในกรณีที่เปนการดําเนินการของคณะกรรมาธิการในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ซึ่งตองทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
ไมถือเปนความซ้ําซอนกันตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๘๑ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน
คณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง ทุกคณะ สมาชิก
ที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งตามขอ ๘๓ อีกไมเกินสิบเอ็ดคน ผูแทนคณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งคน และ
เลขาธิการวุฒิสภา เปนกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่และอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่วุฒิสภามอบหมายหรือตามที่
ประธานวุฒิสภามอบหมาย
(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา
(๓) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมาธิการอื่นของวุฒิสภา

๒๓
(๔) ประสานงานระหวางวุฒิสภากับสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี องคกรอิสระ
องคกรอัยการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในกิจการของวุฒิสภา
(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับ
การพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งเปนกรรมาธิการสามัญ
หรือกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๘๒ ขอ ๘๓ ขอ ๘๔ ขอ ๘๕ ขอ ๑๐๖ หรือขอ ๑๗๖ แลวแตกรณี
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสมและเปนธรรม
(๖) ดําเนินงานทางดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของวุฒิสภา
(๗) รับคํารองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการ
คณะตาง ๆ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
(๘) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของวุฒิสภา
(๙) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานวุฒิสภาและการดําเนินกิจการ
ในดานตาง ๆ ของวุฒิสภา
(๑๐) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจําปในสวนของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑๑) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ใหแกสมาชิกวุฒิสภา
ขอ ๘๒ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสามสิบคน ในจํานวนนี้ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปน
สมาชิกไมเกินหนึ่งในสามกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด มีหนาที่และอํานาจกระทํากิจการ
พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ขอ ๘๓ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ใหที่ประชุม
วุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน เวนแตการเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ใหดําเนินการตามขอ ๗๙ วรรคสอง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอรายชื่อไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด แตในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อกระทํากิจการในเรื่องอื่น ๆ ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ใหสมาชิกออกเสียงลงคะแนน
โดยเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเทากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกตั้งตามวิธีที่ประธานของที่ประชุม
กําหนด
ใหประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูรับผิดชอบในการตรวจนับคะแนน
และใหประธานวุฒิสภาแจงผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการ
ในการประชุมครั้งนั้นหรือครั้งตอไป
ใหถือวาผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการดํารงตําแหนงกรรมาธิการนับแตวันที่วุฒิสภา
ลงมติเลือกตั้ง

๒๔
ขอ ๘๔ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ หากวุฒิสภามิได
พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวของ ใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ขอ ๘๕ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หากวุฒิสภามิไดพิจารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวของ ใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงและชาย
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
ขอ ๘๖ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม แตถาในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ในเรื่องใดที่ยังไมมีการลงมติ ถามีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ก็ใหถือเปนองคประชุมและใหพิจารณาเรื่องนั้นไปกอนได และใหนําขอบังคับนี้
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘๗ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ
โฆษก และตําแหนงอื่น ตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ
ใหกรรมาธิการที่เปนสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
เปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการ ใหนําความในขอ ๕ และขอ ๖ ของหมวด ๑
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในการเสนอชื่อตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาคน ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ มิใหเลือกจากบุคคลที่มิไดเปนสมาชิก
ใหมีผูชวยเลขานุการไมเกินสองคนประจําคณะกรรมาธิการแตละคณะ
โดยใหคณะกรรมาธิการแตงตั้งจากรายชื่อขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรายชื่อที่เลขาธิการ
วุฒิสภาเสนอ และเมื่อมีผูดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติแลว ผูชวยเลขานุการอยางนอยหนึ่งคนตอง
แตงตั้งจากนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ขอ ๘๘ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน ใหรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ถารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง
ไมมีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคณะกรรมาธิการลําดับตอไปเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองประธานคณะกรรมาธิการแลว หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติแตงตั้งกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ

๒๕
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีรองประธานคณะกรรมาธิการคนเดียว ใหนําความ
ในวรรคหนึ่งมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๘๙ คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง และขอ ๑๗๖
รวมทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตามขอ ๘๑ และขอ ๘๒ อาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการไดไมเกิน
คณะละสี่คณะ ประกอบดวยอนุกรรมาธิการคณะละไมเกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ
เพื่อพิจารณาปญหาอันอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ ตามแตจะมอบหมาย
โดยคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง
ตองมีคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งซึ่งทําหนาที่ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
คณะกรรมาธิการที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภามีมติใหตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกเปนผูเสนอ อาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการไดไมเกินสามคณะ
คณะละไมเกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมาธิการ
มอบหมายและภายในเวลาที่กําหนด
ประธานและรองประธานคนที่หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ตองตั้งจากสมาชิกที่เปนกรรมาธิการในคณะนั้น แตสําหรับประธานคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ จะตั้งจากกรรมาธิการในคณะนั้นที่เปนสมาชิกหรือไมก็ได
คุณสมบัติและหลักเกณฑการตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ใหนําความในขอ ๘๖ ขอ ๘๗ ขอ ๙๒ และขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙๐ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาอยู
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการ
หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหประธานคณะกรรมาธิการ
แจงใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาที่จะตองสั่งการให
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่
คณะกรรมาธิการเรียกดวย
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก ใหเลขานุการคณะกรรมาธิการ
หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการเปนผูลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๑ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดประสงคจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามขอ ๙๐
ใหประธานคณะกรรมาธิการนั้น แจงชื่อบุคคล ตําแหนง เรื่องและประเด็นที่ขอใหชี้แจง รวมทั้งวันและ
เวลาที่ขอใหมาชี้แจงใหเลขาธิการวุฒิสภาทราบ แลวใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหประธานคณะกรรมาธิการ
คณะอื่นที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชา เพื่อเขารวมรับฟงการชี้แจงในคราวเดียวกัน
ความในขอนีว้ รรคหนึ่งใหนําไปมาใชบังคับแกการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ
ดวยโดยอนุโลม

๒๖

คณะกรรมาธิการ

ขอ ๙๒ สมาชิกและผูซึ่งไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมมีสิทธิเขาฟงการประชุม

ในกรณีประชุมลับผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนสมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม
ขอ ๙๓ ภายใตบังคับขอ ๙๒ ผูเสนอญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการไดตลอดเรื่อง สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว
การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอาจมอบหมาย
เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นกระทําแทนได โดยยื่นตอประธานคณะกรรมาธิการ

ขอ ๙๔ ใหเลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติใหมาชี้แจงประกอบญัตติ
หรือคําแปรญัตติ แลวแตกรณี
ขอ ๙๕ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัด
จนเวลาลวงไปเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมาธิการไดเริ่มพิจารณาคําแปรญัตติใด
คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป เวนแตคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผอนผันใหเปนกรณีพิเศษ
กอนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น
ขอ ๙๖ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการ
ในขอใดจะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได
การสงวนคําแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูสงวนคําแปรญัตติแถลงดวยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
(๒) ทําเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมาธิการ
การสงวนคําแปรญัตติตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ผูสงวนคําแปรญัตติอาจมอบหมาย
เปนหนังสือใหกรรมาธิการหรือสมาชิกอื่นกระทําการแทนได
การสงวนคําแปรญัตติตองกระทําภายในวันที่พิจารณาคําแปรญัตติ
ขอ ๙๗ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด จะสงวนความเห็น
ของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได
การสงวนความเห็นตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูสงวนความเห็นแถลงดวยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
(๒) ทําเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมาธิการ
การสงวนความเห็นตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถากรรมาธิการผูสงวนความเห็นไมชี้แจง
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือกรรมาธิการผูสงวนความเห็นไมอยูในที่ประชุมคณะกรรมาธิการโดยไมมี
ผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย คณะกรรมาธิการอาจไมรับความเห็นที่ขอสงวนนั้นก็ได
การมอบหมายใหชี้แจงแทนตามวรรคสาม ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
คณะกรรมาธิการกอนวาระพิจารณามาตราที่ขอสงวนความเห็นนั้น

๒๗
ขอ ๙๘ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่และอํานาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภา
มอบหมายเสร็จแลว ใหรายงานตอวุฒิสภา
ในที่ประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การกระทําดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ แถลงหรือ
ชี้แจงแทนก็ได
ขอ ๙๙ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต
หรือขอเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ องคกรอัยการ
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตหรือขอเสนอแนะดังกลาวไว
ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณา
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นดวยกับขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ใหประธานวุฒิสภาสงรายงานและขอสังเกตหรือขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ องคกรอัยการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และใหวุฒิสภา
ติดตามการดําเนินการตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะดังกลาวตอไป
ขอ ๑๐๐ ถามีมติของวุฒิสภาใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ
พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องนั้นไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือ
ผูทําหนาที่แทนตองรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบโดยดวน
ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในระหวางสมัยประชุมสามัญ ใหประธานวุฒิสภา
เสนอตอที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุมวุฒิสภาอาจลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือใหตั้ง
คณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมวุฒิสภาจะเห็นสมควร
แตถาอยูนอกสมัยประชุมสามัญก็ใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวได
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง ทั้งนี้ ภายใตบังคับขอ ๑๓๖
ขอ ๑๐๑ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมาธิการจะพิจารณารางพระราชบัญญัติทผี่ านความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมิได
เวนแตจะดําเนินการตามภาระหนาที่อื่นอันอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ
หรือตามภาระหนาที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายตอไป
ขอ ๑๐๒ กรรมาธิการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
(๕) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิมตามขอ ๑๐๐

๒๘
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง
เพื่อประโยชนในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
อันอยูในหนาที่และอํานาจของวุฒิสภา และการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
ใหกรรมาธิการที่พนจากตําแหนงตาม (๑) ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกขึ้นใหม
ขอ ๑๐๓ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใด
วางลง ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาตั้งแทนตําแหนงที่วาง
สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหนงกรรมาธิการในคณะใดวางลง ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได
ขอ ๑๐๔ บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง
หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี ของคณะกรรมาธิการใหเปดเผยใหประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ในกรณีที่จะไมเปดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวของเสนอความเห็นตอวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติมิใหเปดเผย ทั้งนี้ หากวุฒิสภามีมติมิใหเปดเผย
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานดังกลาวไว ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด หากวุฒิสภามิไดมีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป
การรับรองความถูกตองของบันทึกการประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด
หมวด ๕
การพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ขอ ๑๐๕ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกินสิบหาคน
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงนัน้ รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป
การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ตองกระทําใหเสร็จครบทุกรายภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว คณะกรรมาธิการสามัญอาจขอขยายเวลาไดอีก
ไมเกินหกสิบสามสิบวัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหวุฒิสภาเลือกบุคคล
ใหดํารงตําแหนง แตมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกไว วุฒิสภาอาจ
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอรายชื่อ พรอมทั้งตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่เห็นสมควรเปนจํานวนสองเทาของจํานวน

๒๙
ที่ตองเลือก เพื่อเสนอตอวุฒิสภาภายในเวลาที่กําหนดก็ได
ขอ ๑๐๖ การตั้งกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ ใหตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อ มีจํานวนสามคน จํานวนที่เหลือใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิก
ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน
ขอ ๑๐๗ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ ตองมีกรรมาธิการสามัญ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการสามัญทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๐๘ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย คณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ อาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจําเปน
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นไดตามที่เห็นสมควร รวมทั้งใหมี
หนังสือเชิญบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาให
ขอเท็จจริง หรือชี้แจงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงคจะทราบ
หากปรากฏวามีขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลผูไดรับ
การเสนอชื่อผูใด ไมวาในเวลาใดกอนที่คณะกรรมาธิการสามัญจะจัดทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา
และขอมูลหรือขอเท็จจริงนั้นยังไมเปนที่ยุติ คณะกรรมาธิการสามัญตองใหบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อผูนั้น
มีโอกาสที่จะไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงดังกลาว และมีโอกาสไดชี้แจงและแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อความเปนธรรม เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน
คณะกรรมาธิการสามัญจะใหผูนั้นยื่นหนังสือชี้แจงหรือเอกสารหรือพยานหลักฐานมาโดยเร็วก็ได
ขอ ๑๐๙ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ ใหกระทําเปนการลับ
โดยผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมาธิการสามัญ
ขอ ๑๑๐ เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ ดําเนินการตามหนาที่เสร็จแลว
ใหเสนอรายงานตอประธานวุฒิสภา
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญดังกลาวจะแยกจัดทําบางสวนเปนรายงานลับก็ได
ในกรณีนี้ใหระบุขอมูล ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบ พรอมจัดทําบทสรุป
เปนรายบุคคลไวเปนสวนหนึ่งของรายงานดวย
ขอ ๑๑๑ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๑๐ แลว
ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน และใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดสง
เฉพาะระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาและเอกสารที่เกี่ยวของใหสมาชิกโดยไมตองจัดสงรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญดังกลาวไปดวย

๓๐
ขอ ๑๑๒ ในการประชุมวุฒิสภา ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ เริ่มดวยการ
นําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเฉพาะสวนที่มิไดเปนรายงานลับตอที่ประชุมวุฒิสภา โดยให
เลขาธิการวุฒิสภาแจกจายสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการใหแกสมาชิกเพื่อประกอบการ
พิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา สําเนารายงานลับดังกลาว สมาชิกจะนําออกนอกหองประชุมมิได
กอนนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญสวนที่เปนรายงานลับตอที่ประชุม
วุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหหากคณะกรรมาธิการสามัญรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหมีการดําเนินการ
ประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ และใหเลขาธิการวุฒิสภาแจกสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ
ใหแกสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา สําเนารายงานลับดังกลาว สมาชิกจะนําออก
นอกหองประชุมมิได
ในกรณีที่มิไดมีการประชุมลับ ใหประธานวุฒิสภาสั่งงดการถายทอดการประชุมทาง
วิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน ถามี และใหเลขาธิการวุฒิสภาสงรายงานลับตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณากอนวาจะสมควรเปดเผยหรือไม และถา
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นวาไมสมควรเปดเผย ใหเลขาธิการวุฒิสภาแยกรายงาน
ลับดังกลาวออกจากรายงานการประชุมวุฒิสภาและเก็บรักษาไว โดยจะเปดเผยมิไดภายหลังการ
ประชุมวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคณะกรรมาธิการสามัญรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อมี
มติมิใหเปดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ
ไปในคราวเดียวกัน
ขอ ๑๑๓ เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาไดพิจารณารายงานเสร็จแลว ใหสมาชิกสงคืนสําเนา
รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ ๑๐๕ ตอเลขาธิการวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อนําไป
ทําลายตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการตอไปที่ประธานวุฒิสภากําหนด โดยให
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญหรือผูที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญมอบหมาย เปนผูกํากับในการ
ทําลายนั้น
ขอ ๑๑๔ ใหนําความในหมวด ๔ กรรมาธิการ มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการสามัญโดยอนุโลม เวนแตที่มีบัญญัติไวแลวในหมวดนี้
หมวด ๖
การใหความเห็นชอบใหบุคคลพนจากตําแหนง
ขอ ๑๑๕ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบใหบุคคลพนจาก
ตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด วุฒิสภาอาจมีมติสงเรื่องดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ
หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบหาขอเท็จจริง
หากวุฒิสภามีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในหมวด ๕ การ
พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มาใชบังคับโดยอนุโลม

๓๑
หมวด ๗
การพิจารณารางพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
สวนที่ ๑
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ขอ ๑๑๖ ใหมีสารบบลงวัน เดือน ป ที่วุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติจากสภาผูแทนราษฎร
และวัน เดือน ป ที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๑๗ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติจากสภาผูแทนราษฎรแลว
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ
ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ เมื่อสภาผูแทนราษฎร
มีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแลว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาว
เปนเฉพาะกรณีไปก็ได และเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแลว ใหคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป
ขอ ๑๒๐ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวา
จะรับรางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา หรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๒๑ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว
หากเปนรางพระราชบัญญัติที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ ใหผูแทนของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้น เปนผูชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุมวุฒิสภา
ขอ ๑๒๒ ในกรณีที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา
ใหวุฒิสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง
ขอ ๑๒๓ การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา

๓๒
ตามปกติ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง การพิจารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนและที่ประชุม
วุฒิสภาอนุมัติ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานัน้ วุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นก็ได
ขอ ๑๒๔ ในกรณีพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งนั้น
วุฒิสภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนผูพิจารณาก็ได
ขอ ๑๒๕ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
สมาชิกผูใดเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอ
ประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดเจ็ดวันทําการนับแตวันถัดจากวันที่วุฒิสภามีมติกําหนดเวลา
แปรญัตติ เวนแตวุฒิสภาจะไดกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดทายของกําหนดเวลาแปรญัตติเปน
วันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันที่เริ่มทําการใหมตอจากวันที่หยุด
ทําการนั้นเปนวันสุดทายของกําหนดเวลาแปรญัตติ
การแปรญัตติ ตองแปรเปนรายมาตรา และใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๒๖ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานวุฒิสภา
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติ
ของผูแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ใหระบุไวในรายงานดวย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ องคกรอัยการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรทราบหรือควรปฏิบัติ
ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา และให
นําความในขอ ๙๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๗ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของ
คณะกรรมาธิการตามขอ ๑๒๖ แลว ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป โดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระ
การประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๒๘ ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
ใหถือวาสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมมีฐานะ
เปนประธานคณะกรรมาธิการดวย
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เปนทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ
และการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป

๓๓
ขอ ๑๒๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
ใหวุฒิสภาพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหสมาชิก
อภิปรายไดเฉพาะถอยคําหรือขอความที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพิ่มเติม หรือที่ผูแปรญัตติสงวนคํา
แปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไวสวนกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติหรือการสงวนความเห็น
ใหอภิปรายไดเฉพาะผูแปรญัตติที่ไดสงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ไดสงวนความเห็นไวเทานั้น ทั้งนี้
เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น
การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ใหวุฒิสภาพิจารณาและลงมติ
เรียงตามลําดับมาตราทีละมาตราจนจบราง เวนแตประธานของที่ประชุมเห็นสมควรหรือสมาชิกรองขอ
จะพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบรางไปกอน แลวจึงยอนกลับไปลงมติทีละมาตราในภายหลังก็ได
ในกรณีเชนวานี้ ประธานของที่ประชุมอาจกําหนดใหลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดกอนก็ได
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ใหพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราที่ไดแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมดวย และใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓๐ เมื่อไดพิจารณาตามขอ ๑๒๙ จนจบรางแลว ใหวุฒิสภาพิจารณาทั้งราง
เปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได แตจะขอแกไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวาขัดแยงกันอยู
ในการพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏวาเนื้อความ
ในรางนั้นมีความผิดพลาด หรือมีความจําเปนอันสมควรอยางยิ่งที่ตองแกไขเพิ่มเติมเนื้อความในรางนั้น
ใหประธานของที่ประชุมหารือที่ประชุมวุฒิสภาวาสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม หากที่ประชุมวุฒิสภา
ลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ก็ใหทบทวน
เพื่อแกไขเพิ่มเติมเนื้อความในรางนั้นได
ขอ ๑๓๑ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว ใหวุฒิสภา
พิจารณาตอไปในวาระที่สาม
ขอ ๑๓๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ
วาเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร หรือถาในการพิจารณาในวาระที่สองไดมี
การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ก็ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวาใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีเชนวานี้ มติใหแกไขเพิ่มเติมใหหมายความวาใหแกไขเพิ่มเติมตามที่ไดพิจารณาไวในวาระที่สอง
และมติไมแกไขเพิ่มเติมใหหมายความวาวุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย
ขอ ๑๓๓ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ เมื่อวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยหรือ
ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรหรือใหแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ใหประธานวุฒิสภาแจงให
สภาผูแทนราษฎรทราบ

๓๔
ขอ ๑๓๔ ในกรณีวุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ และสภาผูแทนราษฎร
ไดตั้งกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดแจงจํานวน
กรรมาธิการรวมกันมาใหทราบแลว ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการเพื่อใหวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการรวมกัน
เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่พิจารณาเสร็จแลวพรอมกับ
รายงานของคณะกรรมาธิการ ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
และใหวุฒิสภาพิจารณาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตินั้น
ขอ ๑๓๕ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙
ของรัฐธรรมนูญ ในวาระที่หนึ่งหรือในวาระที่สาม หากวุฒิสภามีมติไมเห็นชอบดวยกับสภา
ผูแทนราษฎรหรือมีมติไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จ
แลว แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาพิจารณาดวยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีผลกระทบตอการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมอยางรายแรงหรือไม ในกรณีนี้ วุฒิสภาตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู และใหประธานวุฒิสภาแจงมติดังกลาวให
สภาผูแทนราษฎรทราบหากการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไดถูกยับยั้งไวตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภามีมติวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่บัญญัติไวตามมาตรา
๒๗๑ (๑) หรือ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานวุฒิสภาแจงมติดังกลาวใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อ
ดําเนินการตามมาตรา ๒๗๑ ตอไป
ขอ ๑๓๖ วุฒิสภาจะตองพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ ถาการพิจารณาของวุฒิสภาอาจไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหประธานคณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แทนรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการ
ขอใหวุฒิสภาขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ
เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหสงคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๓๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๔๓ ของรัฐธรรมนูญ ในกรณี
รางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่จะสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยัง
สภาผูแทนราษฎร หากมีขอความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา
อาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนขอผิดพลาดนั้นได หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมาก
ก็ใหดําเนินการได
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอกลับมาทบทวน
และใหเหตุผลที่ชัดเจน
การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปนและใหกระทําโดยกรรมาธิการเต็มสภา
และใหดําเนินการตามขอ ๑๒๘ ถึงขอ ๑๓๓ ตอไป

๓๕
ขอ ๑๓๘ เมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจายแลว ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่
ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอ ๑๓๙ เมื่อวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
จากสภาผูแทนราษฎร ใหประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตามขอ ๑๓๘ เปนการดวน และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภา
ใหแลวเสร็จภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติดังกลาว การพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการนี้
ไมมีการแปรญัตติ
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
พรอมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรื่องดวน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหวุฒิสภาพิจารณา
และลงมติวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกจะขอแกไขเพิ่มเติมมิได
ขอ ๑๔๐ เพื่อประโยชนในการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูเกี่ยวของ วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับราง
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมก็ได
สวนที่ ๒
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไป
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๔๑ เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไป
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ถารางพระราชบัญญัตินั้นคางการพิจารณาอยูในวาระใด ก็ใหวุฒิสภา
พิจารณาตอไปในวาระนั้น
ในการนับระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาอยูในวุฒิสภา
ใหเริ่มนับระยะเวลาใหมตามที่กําหนดในมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ
ขอ ๑๔๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณา ใหดําเนินกระบวนการ
พิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด ๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
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สวนที่ ๓
การพิจารณาพระราชกําหนด
ขอ ๑๔๓ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับพระราชกําหนดจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๔ ของรัฐธรรมนูญ
ใหวุฒิสภาพิจารณาและลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว
เมื่อวุฒิสภามีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตามวรรคสองแลว ใหประธานวุฒิสภา
แจงใหคณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎรทราบ
หมวด ๘
การตั้งกระทูถาม
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๔๔ สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่
โดยจะตั้งถามเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได
การตั้งกระทูถาม ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภา โดยมีขอความ
เปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย และใหแสดงความประสงคดวยวาจะใหตอบในราชกิจจา
นุเบกษาหรือจะใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
ขอเท็จจริงใด ๆ ที่อางประกอบกระทูถาม ตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวา
ถูกตอง แมจะมิไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบ ก็ใหระบุแยกเปน
สวนหนึ่งตางหาก
ขอ ๑๔๕ กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทูถามเพื่อขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภาเปนหนังสือ
(๒) กระทูถามเพื่อขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษาดวยวาจา
ขอ ๑๔๖ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว
ขอ ๑๔๗ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกลงใสราย
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก
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(๓) เปนเรื่องที่ไดตอบแลว หรือชี้แจงแลววาไมตอบ
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เปนการใหผูตอบกระทูถามออกความเห็น
(๖) เปนปญหาขอกฎหมาย
(๗) เปนเรื่องที่ไมมีสาระสําคัญ
(๘) เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ
ขอ ๑๔๘ กระทูถามตามขอ ๑๔๗ (๓) และ (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมได ในเมื่อมี
สาระสําคัญตางกัน หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทูถาม
ครั้งกอน
ขอ ๑๔๙ กระทูถามที่สมาชิกตั้งถาม ใหประธานวุฒิสภาทําการตรวจสอบ หากมี
ขอบกพรอง ใหแจงใหผูนั้นดําเนินการแกไขขอบกพรอง หากไมดําเนินการแกไข ใหเปนอํานาจของ
ประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดที่สมาชิกตั้งถามมาเปนหรือไมเปนกระทูถามตามขอ ๑๔๔
ขอ ๑๔๗ หรือขอ ๑๔๘ และใหประธานวุฒิสภาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
กระทูถามนั้น คําวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาดังกลาวใหถือเปนเด็ดขาด
การวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงคําวินิจฉัยตาม
วรรคหนึ่งใหผูตั้งกระทูถามทราบ ในกรณีที่เปนกระทูถามที่สามารถดําเนินการตอไปไดตามหมวดนี้ และ
ใหแจงหรือจัดสงกระทูถามไปยังรัฐมนตรีผูซึ่งถูกตั้งกระทูถามภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภา
วินิจฉัย
ขอ ๑๕๐ การตอบกระทูถาม ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้นเปนผูตอบกระทูถามนั้นดวยตนเอง เวนแต
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไมอยูโดยมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือติดราชการสําคัญ จะขอ
เลื่อนการตอบกระทูถามก็ได แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือแจงลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานวุฒิสภากอนถึงระเบียบวาระกระทูถามเรื่องนั้น และใหกําหนดดวยวาจะตอบไดเมื่อใด หรือ
จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอื่นเปนผูตอบกระทูถามนั้นก็ได แตทั้งนี้ ตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ
โดยแจงเหตุจําเปนนั้นเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภากอนหรือในวันประชุมวุฒิสภาในเรื่องดังกลาว
ในการตอบกระทูถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามก็ได
แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภา หรือแจงลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภาและให
กําหนดวาจะตอบไดเมื่อใด
ขอ ๑๕๑ เมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถาม ใหประธานของที่ประชุมอนุญาตใหถาม
ตามลําดับ ในการถามมิใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบโดยไมจําเปน
ขอ ๑๕๒ การตั้งกระทูถามตองมีคําถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบที่อาง
ชัดเจน ไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเปนทํานองการอภิปราย

๓๘

โดยอนุโลม

การตอบกระทูถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ

ขอ ๑๕๓ รัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้น
ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ขอ ๑๕๔ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ใหบรรจุกระทูถามดวนเปนหนังสือไดไมเกิน
สองสามกระทู และกระทูถามทั่วไปดวยวาจาไมเกินสามกระทู แตถาหากมีกระทูถามทั่วไปเปนหนังสือ
รอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก หรือมีกระทูถามเปนหนังสือหรือกระทูถามดวยวาจาที่เลื่อน
มาจากการประชุมครั้งที่แลว ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินกวานี้ก็ได
การจัดลําดับกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา ใหจัดตามลําดับ คือ กระทูถามทั่วไปเปน
หนังสือและกระทูถามดวนดวยวาจา โดยการบรรจุกระทูถ ามทั่วไป ตองบรรจุเขาระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับกอนหลังที่ยื่นไวตอประธานวุฒิสภา
การถามและการตอบกระทูถามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดระยะเวลา
ไมเกินสองชั่วโมง
ขอ ๑๕๕ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ มิใหผูตั้งกระทูถามคนเดียวกันถามเกิน
หนึ่งกระทู เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู
ขอ ๑๕๖ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามเมื่อใดก็ได และเมื่อไดมีการถอนกระทู
ถามแลว ใหแจงใหรัฐมนตรีผูซึ่งถูกตั้งกระทูถามทราบ ในกรณีที่ถึงระเบียบวาระกระทูถามของผูตั้งกระทู
ถามผูใดแลว ถาผูตั้งกระทูถามนั้นขอเลื่อนการถามกระทูถาม ไมถาม หรือไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภา ใหถือ
วากระทูถามนั้นตกไป
เปนอันตกไป
พนจากตําแหนง

ขอ ๑๕๗ กระทูถามใดที่สมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ใหถือวากระทูถามนั้น
ขอ ๑๕๘ กระทูถามใดที่รัฐมนตรียังมิไดตอบ ใหเปนอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
สวนที่ ๒
กระทูถามเพื่อขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภาเปนหนังสือ
ขอ ๑๕๙ กระทูถามเพื่อขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภามี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทูถามทั่วไป
(๒) กระทูถามดวน

๓๙
ขอ ๑๕๙/๑ กระทูถามเปนหนังสือ ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภา
โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย และแสดงความประสงคดวยวาจะใหตอบในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือจะใหตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๖๐ ในกรณีที่เปนการตั้งกระทูถามทั่วไปที่ตองตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงไปตามขอ ๑๔๙ วรรคสอง หากประธาน
วุฒิสภาไมอาจบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหแจงเหตุขัดของใหที่ประชุมวุฒิสภาและผูตั้งกระทูถามทราบในการประชุมพิจารณาวาระกระทูถาม
โดยเร็ว
ขอ ๑๖๑ เมื่อรัฐมนตรีไดตอบกระทูถามทั่วไปในที่ประชุมวุฒิสภาแลว ผูตั้งกระทูถาม
มีสิทธิซักถามไดอีกหนึ่งครั้ง เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นและประธานของ
ที่ประชุมอนุญาต ในการซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปน
ขอ ๑๖๒ การตั้งกระทูถามดวน ใหระบุชื่อเรื่องที่จะถามพรอมระบุวัตถุประสงควา
จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด โดยมิตองมีสาระสําคัญในขอเท็จจริงหรือนโยบายและขอ
คําถาม
ขอ ๑๖๓ การตั้งกระทูถามดวน สมาชิกแตละคนมีสิทธิตั้งกระทูถามไดครั้งละ
หนึ่งกระทู ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทูถามทั่วไปกอนเริ่มประชุม ทั้งนี้ การดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด
กระทูถามดวน ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนเรื่องฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวน
(๒) เปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพ
ของประชาชนอยางรายแรง
(๓) เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
ใหเปนอํานาจของประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามดวน
หรือไม
ขอ ๑๖๔ ในสัปดาหใดมีกระทูถามดวนที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยแลวเกินจํานวน
สองกระทู ใหประธานวุฒิสภาจับสลากใหเหลือเพียงสองกระทู ในจํานวนสองกระทูนี้ หากปรากฏวา
มีกระทูถามที่เปนเรื่องทํานองเดียวกัน ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป
เรื่องใดที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวาไมเขาลักษณะกระทูถามดวนตามขอ ๑๖๓
หรือไมอนุญาตใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม หรือมิไดมีการถามตอบดวยเหตุอื่นใดที่มิใชการ
ขอเลื่อนการตอบของรัฐมนตรีใหเปนอันตกไป หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวนอยูให
เสนอใหมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

๔๐
ขอ ๑๖๕ กระทูถามดวนที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยตามขอ ๑๖๓ หรือไดดําเนินการ
ตามขอ ๑๖๔ แลว ใหบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามดวนและแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่ถูกตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๖๖ กระทูถามดวนแตละกระทูใหถามดวยวาจาไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง
ขอ ๑๖๗ ในระหวางการถามกระทูถามดวน หากประธานของที่ประชุมวินิจฉัยวา
คําถามขอใดเขาลักษณะตองหามตามขอ ๑๔๗ ใหประธานของที่ประชุมมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลง
คําถามได
ขอ ๑๖๘ กระทูถามที่ตองตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งที่ไดรบั การบรรจุและยังไมได
รับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภา
รวบรวมแจงรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดําเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา พรอมทั้งแจงใหเผยแพรรายงานผล
การดําเนินงานกระทูถามตอประชาชนผูตั้งกระทูถามทราบ และจัดสงรายงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรี
ทราบตอไป
ขอ ๑๖๘/๑ กระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา ใหประธานวุฒิสภาแจงรัฐมนตรี
ที่ถูกตั้งกระทูถามเพื่อดําเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงไปยังรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีได
ตอบแลว ใหสงราชกิจจานุเบกษาที่มีคําตอบกระทูถามมาเพื่อใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูตั้งกระทูถาม
ทราบ
หากรัฐมนตรีไมสามารถตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเหตุขัดของเปน
หนังสือยื่นตอประธานวุฒิสภาภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และใหกําหนดดวยวาจะตอบไดเมื่อใด
แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่มีการแจงเหตุขัดของดังกลาว และใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูตั้งกระทู
ถามทราบ
สวนที่ ๓
กระทูถามเพื่อขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษาดวยวาจา
ขอ ๑๖๙ ในกรณีที่เปนการตั้งกระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา
ใหประธานวุฒิสภาแจงรัฐมนตรีผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม เพื่อดําเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีไดรับกระทูถามนั้น
ขอ ๑๗๐ เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลว ใหสงราชกิจจานุเบกษาที่มีคําตอบกระทูถามมา
เพื่อใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูตั้งกระทูถามทราบตอไป

๔๑
ขอ ๑๗๑ หากรัฐมนตรีไมสามารถตอบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๖๙
ใหแจงเหตุขัดของเปนหนังสือและใหกําหนดวาจะตอบไดเมื่อใด ทั้งนี้ กําหนดการตอบกระทูถาม
ตองไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่มีการแจงเหตุขัดของดังกลาว เพื่อใหประธานวุฒิสภาแจงให
ผูตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๗๑/๑ กระทูถามดวยวาจา ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนเรื่องฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวน
(๒) เปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม สิทธิหรือเสรีภาพของ
ประชาชนอยางรายแรง
(๓) เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๑๗๑/๒ สมาชิกแตละคนมีสิทธิตั้งกระทูถามดวยวาจาไดครั้งละหนึ่งกระทูในวัน
ประชุมวุฒิสภาที่มีวาระกระทูถาม โดยไมตองแจงลวงหนา แตตองแสดงความประสงคตอประธานวุฒิสภา
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด และระบุชื่อเรื่องที่จะถาม ลักษณะของกระทูถาม พรอมระบุวาจะ
ถามรัฐมนตรีผูใด
ขอ ๑๗๑/๓ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใดมีกระทูถามที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยแลววา
เปนกระทูถามดวยวาจา เกินจํานวนสามกระทู ใหประธานวุฒิสภาจับสลากใหเหลือเพียงสามกระทู
หากปรากฏวามีกระทูถามที่เปนเรื่องทํานองเดียวกัน ใหกระทูถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลําดับหลังตกไป
เรื่องใดที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวาไมเขาลักษณะกระทูถามดวยวาจาตามขอ ๑๗๑/๑
หรือไมอนุญาตใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม หรือมิไดมีการถามตอบดวยเหตุอื่นใดที่มิใชการขอ
เลื่อนการตอบของรัฐมนตรี ใหเปนอันตกไป หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ให
เสนอใหมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป
ขอ ๑๗๑/๔ กระทูถามที่มีลักษณะตามขอ ๑๗๑/๑ หรือไดดําเนินการตามขอ ๑๗๑/๒
หรือขอ ๑๗๑/๓ แลว ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระกระทูถามดวยวาจาและแจงใหรัฐมนตรี
ที่ถูกตั้งกระทูถามทราบ
ขอ ๑๗๑/๕ การถามและการตอบกระทูถามดวยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ใหมี
กําหนดเวลาไมเกินหกสิบนาที
ขอ ๑๗๑/๖ กระทูถามดวยวาจาแตละกระทู ใหถามดวยวาจาไดเรื่องละไมเกินสามครั้ง
และตองถามตอบใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลายี่สิบนาที เวนแตในการประชุมครั้งใดมีกระทูถามดวย
วาจานอยกวาสามกระทู ก็ใหขยายเวลาออกไปอีกตามสัดสวนภายในเวลาหกสิบนาที

๔๒
ขอ ๑๗๑/๗ ในระหวางการถามกระทูถามดวยวาจา หากประธานของที่ประชุมวินิจฉัย
วาคําถามขอใดเขาลักษณะตองหามตามขอ ๑๔๗ ใหประธานของที่ประชุมมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงคําถาม
ได
หมวด ๙
การเปดอภิปรายทั่วไป
ขอ ๑๗๒ การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ใหทําเปนหนังสือ
ยื่นตอประธานวุฒิสภา โดยระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องใด
ใหประธานวุฒิสภาแจงการขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรี
และใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๗๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปแลว สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได
ขอ ๑๗๔ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม
รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปทีละคน
เปนลําดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได
ขอ ๑๗๕ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความในหมวด ๓
สวนที่ ๓ การอภิปราย มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
ภารกิจดานการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
________________
ขอ ๑๗๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญ ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมาธิการติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เปนประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการซึ่งทําหนาที่ติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติตามขอ ๘๙
วรรคหนึ่ง ทุกคณะ และสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งตามขอ ๘๓ จํานวนหาคน เปนกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ เรงรัด
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้

๔๓
(๑) ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ ในภาพรวมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาวิเคราะหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ประจําปตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ และรายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
การปฎิรปู ประเทศหรือยุทธศาสตรชาติที่ตองนําเสนอตามกฎหมาย
(๓) รวบรวมและจัดทําสรุปผลการศึกษาวิเคราะหรายงานผลการดําเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่วุฒิสภาไดรับรายงานดังกลาว
(๔) รวบรวมและจัดทําสรุปผลการศึกษาวิเคราะหรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําป
ตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอตอวุฒิสภาตามกฎหมาย เพื่อเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาภายในหกสิบวันนับแตวันที่วุฒิสภาไดรับ
รายงานดังกลาว
(๕) กําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อประโยชนในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
และประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาอื่นทุกคณะ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวทางดังกลาว และผลักดันใหคณะกรรมาธิการดังกลาวมีการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
(๖) พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศ ของรัฐธรรมนูญ รวมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง
ที่เกี่ยวของ อยางบูรณาการ เปนการลวงหนา และรายงานตอประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอที่ประชุมวุฒิสภา
ทราบ กอนการพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
(๗) พิจารณาเสนอแนวทางในการเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อเปนตั้งกรรมาธิการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ
ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
(๘) เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
(๙) จัดใหมีระบบและฐานขอมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ที่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการไดจัดทําขึ้น
พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และกํากับดูแลใหขอมูลที่มีอยูนั้นทันสมัยและถูกตอง
เปนปจจุบัน
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิรูป
ประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ขอ ๑๗๗ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ รายงาน
สรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ และรายงานเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตรชาติที่ตองนําเสนอตามกฎหมาย หรือรายงานอื่นที่เกี่ยวของกับ

๔๔
การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตรชาติ ใหประธานวุฒิสภาสงรายงานนั้นไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ
ตามขอ ๑๗๖ และคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง โดยเร็ว
ขอ ๑๗๘ ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง ดําเนินการ
จัดทําผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ ในแตละประเด็นที่เกี่ยวของ ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติกําหนด โดยประสานงาน
กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ แลวเสนอตอคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
เพื่อรายงานใหวุฒิสภาทราบตอไป ภายในระยะเวลาดังนี้
(๑) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา
ทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ตองเสนอภายในสิบหาวันนับแตวันที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง ไดรบั รายงาน
(๒) รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ
ที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอตอวุฒิสภาตามกฎหมาย ตองเสนอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง ไดรับรายงาน
(๓) รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตรชาติที่ตองนําเสนอตาม
กฎหมาย ตองเสนอโดยเร็ว
ขอ ๑๗๙ ใหคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ รวบรวมผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทาง
การเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ที่คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาตามขอ ๗๘ วรรคสอง เสนอ แลวนํามาวิเคราะหโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางบูรณาการ
เพื่อจัดทําเปนรายงานขอเสนอแนะและแนวทางในการเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ในภาพรวม แลวรายงานตอประธานวุฒิสภาเพื่อเสนอที่ประชุมวุฒิสภา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑๗๖ วรรคสอง (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
ขอ ๑๘๐ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นดวยกับรายงานตามขอ ๑๗๙ ใหประธานวุฒิสภา
สงรายงานดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๑๘๑ รายงานตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ เห็นวาหนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหเสนอตอวุฒิสภา

๔๕
เพื่อพิจารณามีมติสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาวินิจฉัย
ตอไป และแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย
ขอ ๑๘๒ ในกรณีที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ
ที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท เปนผลมาจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนการดําเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ใหคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติพิจารณา ถาเห็นวากรณีเปนปญหาวามติ
หรือการดําเนินการนั้น เปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ใหเสนอตอวุฒิสภา
เพื่อพิจารณามีมติใหเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๘๓ ใหนําความในหมวด ๔ กรรมาธิการ มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการตามขอ ๑๗๖ โดยอนุโลม เวนแตที่มีบัญญัติไวในหมวดนี้
หมวด ๑๑
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
ขอ ๑๘๔ สถานที่ประชุมวุฒิสภายอมเปนที่เคารพและเปนเขตหวงหาม ผูเขาไป
ตองประพฤติตนใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ และตองแตงกายตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด บุคคลอื่น
ที่มิใชสมาชิกรัฐสภาหรือเจาหนาที่รัฐสภา เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมวุฒิสภา
หามใชเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งกอใหเกิดการรบกวน และหามสูบบุหรี่ในที่ประชุมวุฒิสภา
การแตงกายของสมาชิกนั้น ใหแตงเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม
หรือชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ขอ ๑๘๕ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจเตือน หามปราม หามพูด
ใหถอนคําพูด ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมวุฒิสภา หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมวุฒิสภาครั้งนั้น
โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมวุฒิสภา หากผูนั้นขัดขืน
ประธานของที่ประชุมมีอํานาจสั่งเจาหนาที่ตํารวจรัฐสภาใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมวุฒิสภา
หรือออกไปใหพนบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา
คําสั่งของประธานของที่ประชุมตามขอนี้ ผูใดจะโตแยงมิได
ขอ ๑๘๖ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามา
ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาหรือเขาฟงการประชุมของวุฒิสภา ตลอดจนมารยาท
ของบุคคลเชนวานั้น และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว

๔๖
หมวด ๑๒
บทสุดทาย
ขอ ๑๘๗ ถาประธานของที่ประชุมขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ใหงดใชขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี
หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภา
ก็ใหงดใชขอบังคับนั้นได
ขอ ๑๘๘ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของวุฒิสภาที่จะวินิจฉัย
และเมื่อที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
การขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดโดยประธานของที่ประชุม
ขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๑๘๙ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวายี่สิบคน
ญัตติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหทําเปนรางขอบังคับโดยแบงเปนขอ และตองมี
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบดวย
การพิจารณาญัตติในขอนี้ ใหนาํ ความในหมวด ๗ สวนที่ ๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๙๐ ในระหวางสมัยประชุม ถามีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาเกี่ยวกับ
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะ
เปนผูตองหาในคดีอาญาตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานวุฒิสภาบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากประธานวุฒิสภาเห็นวาเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป
ประธานวุฒิสภาอาจสั่งใหไมบรรจุระเบียบวาระการประชุมหรือนําออกจากระเบียบวาระการประชุมได
แลวแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ
ขอ ๑๙๑ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่งใหปลอยสมาชิกที่ถูกจับตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
หรือที่ถูกคุมขังตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานของที่ประชุมแจงตอที่ประชุมวุฒิสภา
ในโอกาสแรกที่มีการประชุมวุฒิสภา
ขอ ๑๙๒ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายประสงคจะใหมีการโฆษณาคําชี้แจง
ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหบุคคลนั้นยื่นคํารองขอตอประธานวุฒิสภาตามแบบ
ที่กําหนด ทั้งนี้ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สมาชิกกลาวถอยคําในที่ประชุมวุฒิสภา

๔๗
คํารองขอตามวรรคหนึ่ง ตองมีขอความเปนขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปนความผิดอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอดังกลาว ใหสงคํารองขอนั้นไปยังสมาชิกผูกลาวถอยคํา
โดยเร็ว เพื่อใหสมาชิกผูกลาวถอยคําทําคําชี้แจงเสนอตอประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
คํารองขอดังกลาว
ใหเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาเห็นควรจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจง และใหสงสมาชิกผูกลาวถอยคําเพื่อทราบดวย
ขอ ๑๙๓ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดลอมทั้งทางสถาปตยกรรม
สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดใหเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก รวมทั้ง
(๑) จัดทํา จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพรของวุฒิสภา
ใหอยูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เปนมาตรฐานเปด หรือซึ่งคนพิการ
และผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวย
(๒) จัดอุปกรณ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงผูชวยสําหรับสมาชิก
ซึ่งเปนคนพิการหรือผูสูงอายุที่มีความตองการจําเปนเปนพิเศษ เพื่อใหสมาชิกสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางเต็มศักยภาพ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙๔ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๙๕ ใหนําขอบังคับวาดวยประมวลมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชบังคับกับสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการโดย
อนุโลม ไปจนกวาจะไดมีการประกาศใชขอบังคับวาดวยประมวลใหเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ
หัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่วุฒิสภาจะกําหนด
เพิ่มขึ้นตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแลว
เพื่อดําเนินการใหเปนไปประโยชนในการสงเสริมและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวาดวยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๑๙
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับนี้

๔๘
ขอ ๑๙๖ ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงขอบังคับนี้มีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.
ลงชื่อ

(

ประธานวุฒสิ ภา

)

สรุปผลการดําเนินงาน
การพิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
ของ
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการสามัญ ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗ วันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๙ วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๐ วันจันทรที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๖ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๗ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๙ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
******************************************
คณะผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
นายตนพงศ ตั้งเติมทอง

ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓

ฝายเลขานุการ : กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
นายสิทธิวรชัย ศรีไหม
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
นางสาวภิรมย นิลทัพ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นายชัดชัย ทองเจริญ
นิติกรชํานาญการ
นางสาวสุภาภรณ ติ่งอินทร
วิทยากรชํานาญการ
นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
วิทยากรชํานาญการ
นายเอกพันธุ เพ็งศรี
วิทยากรชํานาญการ
นายพิสิฐ นิธิสิริวรธรรม
วิทยากรชํานาญการ
นางสาวศิรินภา น้ําขาว
วิทยากรชํานาญการ
นางสาวดารารัตน ถนอมรอด
วิทยากรชํานาญการ
นางสาวธรรมรัตน ศรีทองกูล
นิติกรปฏิบัติการ
วาที่ ร.ต. รัฐสภา จันทรตากอง
นิติกรปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ เปยปลูก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี เพชรทอง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปารมิตา แปนสกุล
นิติกรปฏิบัติการ
นายกฤติน ผูกพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายอดิสรณ เนตรทอง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวปณิธาน เยี่ยงกุลเชาว
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฝายเอกสารอางอิง : กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ
นางพิมพาวรรณ อูนากูล
ผูบังคับบัญชา
นายภัทรินทร พนมชัยชยวัฒน
นิติกรชํานาญการ
นางสาวอมรรัตน อินนุมาตร
นิติกรปฏิบัติการ
นายอุดร พันธุมิตร
วิทยากรชํานาญการ
นางสาวจารุณี นันชนะ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักกรรมาธิการ ๓ โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๐ – ๑ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๓

