
ข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้ ค าว่า 
“ประธานสภา”  หมายความว่า  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
“รองประธานสภา”  หมายความว่า  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
“สภา”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎร 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมาธิการ”  หมายความว่า  กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
“บริเวณสภา”  หมายความว่า  อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร   

อาคารที่ท าการของสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว  และอาคารที่ท าการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
“การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
“ที่ประชุม”  หมายความว่า  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึง 

ห้องกระทู้ถามด้วย 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลรัฐธรรมนูญ   
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับ  และมีอ านาจออกระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

 
 

ข้อ ๕ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก  ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก 
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม   เพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการ 
เลือกประธานสภาและรองประธานสภา  และเพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการในเรื่องอื่นที่จ าเป็นจะต้อง
ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ในการด าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อ
เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา  ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในล าดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุม 
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม 

ข้อ ๖ การเลือกประธานสภา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ  การเสนอนั้น
ต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน   

ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุม
ภายในระยะเวลาที่ประธานก าหนด  โดยไม่มีการอภิปราย   

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว  ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีการเสนอชื่อ
หลายชื่อ  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม 
ข้อ ๗ การเลือกรองประธานสภา  ให้น าความในข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน  ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน   

แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 
ข้อ ๘ เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว  ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยัง

นายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  เพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งตั้งต่อไป 

เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว   ให้เลขาธิการ 
ส่งส าเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบด้วย   

หมวด  ๒ 
หน้าที่และอ านาจของประธานสภา  รองประธานสภา  และหน้าที่ของเลขาธิการ 

 
 

ข้อ ๙ ประธานสภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นประธานของที่ประชุม  และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๒) ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสภา 
(๓) ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม  ตลอดถึงบริเวณสภา 
(๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
(๕) แต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด  ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา   
(๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   
ข้อ ๑๐ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และอ านาจ

ของประธานสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ในกรณี 
ที่มีรองประธานสภาสองคน  ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา   
ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้รองประธานสภาคนที่สอง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ข้อ ๑๑ เลขาธิการมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นัดประชุมสภาและคณะกรรมาธิการครั้งแรก 
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่   
(๓) ช่วยประธานในการประชุม 
(๔) จัดท ารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) รักษาสรรพเอกสาร  ข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของสภา   
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
(๘) สนับสนุนการประชุมและการด าเนินงานของสมาชิก   
(๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการประสานงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร”  
ประกอบด้วย  ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน  ซึ่งประธานสภาแต่งตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจ านวนห้าคน  และกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรจ านวนห้าคน  ตามมติของคณะกรรมการประสานงานแต่ละฝ่าย 

หลักเกณฑ์  วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานร่วม 
สภาผู้แทนราษฎร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๓ กรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ   
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ   
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
(๕) พ้นจากการเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล  

หรือกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  แล้วแต่กรณี 
(๖) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรใหม่แทนคณะเดิม 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา 
(๒) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร”  ประกอบด้วย  ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก  ซึ่งสังกัด
พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบสี่คน  ซึ่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ประธานสภาแต่งตั้ง
จากสมาชิกในสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกของ  
พรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ละพรรค 

หลักเกณฑ์  วิธีการในการแต่งตั้ งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงาน 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๖ กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก   
(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
(๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่

แทนคณะเดิม 
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่ 

และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาด าเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับ  

การประชุมและกิจการของสภา 
(๒) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การประชุม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

 
 

ข้อ ๑๘ การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

การประชุมเปิดเผย  ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด  
และประธานสภาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือ  
ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับได้อย่างทั่วถึง   โดยจัดให้มี 
ล่ามภาษามือด้วย  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมทราบ   

ในกรณีที่ ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้   ให้ประธานสภาจัดให้มี 
การเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว   

ในการประชุมลับ  ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม  เว้นแต่ผู้ที่ ได้รับอนุญาต 
จากประธานเท่านั้น  และให้ประธานด าเนินการเพื่อมิให้มีการบันทึกภาพ  บันทึกเสียง  หรือกระท าการใด ๆ   
ที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมครั้งแรกภายในสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมสามัญหรือวิสามัญ 
ของรัฐสภา 

การประชุมครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่สภาก าหนดไว้   แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรประธานสภา 
จะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้  โดยให้ท าเป็นหนังสือ  และให้ประธานสภาแจ้งเหตุที่สั่งงดในการประชุม
ครั้งถัดไป  เว้นแต่ประธานบอกงดในที่ประชุมแล้ว 

ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษ  ให้เรียกประชุมได้ 
ข้อ ๒๐ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ  เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว  

หรือเห็นว่าเป็นเร่ืองด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้   
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน   แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะนัด 

เร็วกว่านั้นก็ได้ 
ข้อ ๒๑ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  โดยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จะเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้   

แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๒ การนัดประชุมตามข้อ  ๒๐  หรือการส่งเอกสารตามข้อ  ๒๑  อาจด าเนินการทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้  เมื่อประธานสภาเห็นสมควร  
เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับ  ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๒๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให้จัดล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทู้ถาม   
(๒) เรือ่งที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๓) รับรองรายงานการประชุม 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา   
(๖) เรื่องที่เสนอใหม ่
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระ 

การประชุมก็ได้  แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้   
ข้อ ๒๔ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือ

ปัญหาที่ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดได้   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ประธานสภาก าหนด  และให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายในสามสิบวัน  และแจ้งให้สมาชิกทราบ   

ข้อ ๒๕ ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้หรือแสดงตน
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญ  
ถ้ามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาก็ ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุมพิจารณาได้ 

เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว  ให้ประธานด าเนินการ
ประชุมได้ 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก ์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมยืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง   
ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชด ารัส   ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมยืนฟัง

ตลอดเวลาที่อ่าน 
ข้อ ๒๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว  จ านวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม  

ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๗ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุม
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  หรือเพื่อให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวส าหรับ 
การประชุมครั้งนั้นในกรณีที่ที่ประชุมต้องประชุมปรึกษาเรื่องอื่น 

ในการเลือกประธานเฉพาะคราว  ให้น าความในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๖  วรรคสอง  มิให้น ามาใช้บังคับ  ส่วนการลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย 
ตามข้อ  ๘๓ 

ข้อ ๒๘ การประชุม  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม   
และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้  เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุม  ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานอนุญาตแล้ว
จึงยนืขึ้นกล่าวได้  และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

ข้อ ๓๐ ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุม  ให้ประธาน
พิจารณาอนุญาต   

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้น   แต่นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีจะไม่ตอบก็ได้  ถ้าเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย   
หรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่ เกี่ยวกับศาล   องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ   
หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา  ให้ผู้แทนขององค์กรนั้น 
มีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมได้  เมื่อประธานอนุญาต 

ในการแถลงหรือชี้แจง  ให้น าความในข้อ  ๖๙  ข้อ  ๗๐  ข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒ ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใด ๆ  ก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
องค์ประชุม  สั่งพักการประชุม  เลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยไม่ได้สั่งอย่างใด  และไม่มีรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทน  
ให้เลิกการประชุม 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุม  เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรตรวจแล้ว   
ก่อนที่จะเสนอให้สภารับรอง  ให้ท าส าเนาวางไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ณ  บริเวณสภาเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้  
โดยสมาชิกอาจร้องขอตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยก็ได้   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด 

รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  ที่ลาการประชุม  ที่ขาดการประชุม  
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง   โดยยื่นค าขอ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  ถ้าคณะกรรมาธิการไม่ยอม 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอ  สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอให้สภาวินิจฉัย 

ข้อ ๓๔ รายงานการประชุมครั้งใด  เมื่อได้วางส าเนาไว้เพื่อให้สมาชิกตรวจดูตามข้อ  ๓๓  แล้ว  
ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขเพิ่มเติมเอง  
หรือโดยสมาชิกขอแก้ไขเพิ่มเติมก็ตาม  ในคราวที่สภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น  
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องแถลงต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 

ข้อ ๓๕ เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้ 
เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว  แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
หรือรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่สภาสิ้นอายุ   หรือสภาถูกยุบ  ให้เลขาธิการ 
บันทึกเหตุนั้นไว้  และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น   

ข้อ ๓๖ สภาอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด  หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้  
แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ 

ข้อ ๓๗ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  ให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
และเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ สภาอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดินที่ได้กล่าวหรือปรากฏในการประชุมก็ได้ 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่สมาชิกกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย  บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภา
ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น  เพื่อให้มีการโฆษณาค าชี้แจง   

การยื่นค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมค าชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและอยู่ในประเด็น
ที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น 

ข้อ ๔๐ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมานั้น
เป็นไปตามข้อ  ๓๙  หรือไม่ 

ให้ประธานสภาวินิจฉัยค าร้องและค าชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงไม่เป็นไปตามข้อ  ๓๙  ให้ยกค าร้องเสีย 

และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
ค าวินิจฉัยของประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 
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ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ประธานสภาได้วินิจฉัยว่าค าร้องและค าชี้แจงเป็นไปตามข้อ   ๓๙   
ให้ประธานสภาจัดให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าชี้แจงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   ไว้  ณ  บริเวณสภา 
ที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้  และโฆษณาโดยวิธีการอื่นตามที่ประธานสภาเห็นสมควร 

ข้อ ๔๒ เมื่อประธานสภาด าเนินการตามข้อ  ๔๑  แล้ว  ให้แจ้งผู้ร้อง  ผู้กล่าวถ้อยค า 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  และที่ประชุมรับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

ข้อ ๔๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม   เพื่อเป็นการเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  โดยอาจมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่นด้วยก็ได้  เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่สภามีมติไม่ให้เปิดเผย   

ส่วนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

 
 

ข้อ ๔๔ ญัตติ  คือ  ข้อเสนอใด ๆ  ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติ
หรือด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ข้อ ๔๕ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา  และต้องมีจ านวนสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔๖ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา  ๑๒๗  ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๑๓๓  
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  มาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ  และญัตติที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ  ไม่ต้องมีผู้รับรอง   

ข้อ ๔๗ ญัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใด 
ในที่ประชุม  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๔๘ ญัตติขอให้สภามีมติ ว่ ากรณีมีปัญหาเกี่ ยวกับหน้ าที่ และอ านาจของสภา 
ตามมาตรา  ๒๑๐  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน 

ข้อ ๔๙ ญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใด 
คณะหนึ่งกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และ 
อ านาจของสภาตามมาตรา  ๑๒๙  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  หรือมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ
หรือในทางใด ๆ  ก็ตาม  หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ  ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชน 
อย่างร้ายแรง  จะเสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นการด่วนก็ได้   
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ญัตติด่วนต้องไม่มีลักษณะท านองเดียวกับกระทู้ถาม  และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภา
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 

ข้อ ๕๑ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่  และเมื่อ
วินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น 

ให้ประธานสภาบรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน   
ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วน  ให้ประธานสภาด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๕๓   
ข้อ ๕๒ ญัตติที่จะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  ต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ 

และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๕๓ ภายใต้บังคับข้อ  ๕๑  และข้อ  ๕๒  ให้ประธานสภาบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระ 

การประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้นตามล าดับที่ยื่นก่อนหลัง   ก าหนดวันดังกล่าว 
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม 

ข้อ ๕๔ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 
(๑) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ขอให้ลงมติตามข้อ  ๓๖  หรือข้อ  ๓๘   
(๔) ญัตติในข้อ  ๕๕  ข้อ  ๘๐  ข้อ  ๘๓  ข้อ  ๘๔  ข้อ  ๑๒๐  หรือข้อ  ๑๘๔ 
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ญัตติตาม  (๒)  ถ้าเป็นการเสนอเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบ

ตามที่เสนอแล้ว  ให้มีผลบังคับในการประชุมครั้งต่อไป 
ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมก าลังพิจารณาญัตติใดอยู่  ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา  เว้นแต่ญัตติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน  ท านองเดียวกัน  หรือเกี่ยวเนื่องกัน

เพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
(๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  หรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือ 

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
(๗) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
ญัตติตาม  (๓)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว  ห้ามไม่ให้

เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก 
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ข้อ ๕๖ ญัตติตามข้อ  ๕๕  (๖)  และ  (๗)  ห้ามเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ข้อ ๕๗ ญัตติตามข้อ  ๕๕  (๗)  ห้ามเสนอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา  ให้ญัตติเดิมเป็นอันตกไป 
ข้อ ๕๙ ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้น 
ข้อ ๖๐ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี 

ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ   
ข้อ ๖๑ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระ 

การประชุม  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม 
ข้อ ๖๒ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด  หรือจากการเป็นผู้รับรอง  จะกระท าได้

เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม  ในกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุ
ญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม   

ข้อ ๖๓ การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้   แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมค าแปรญัตติ    
จะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ 

ข้อ ๖๔ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว  การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน 
จะกระท ามิได้ 

ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุม  หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ 
ในที่ประชุมโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย  ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 

การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
ข้อ ๖๕ ญัตติ ใดตกไปแล้ว  ห้ามน าญัตติซึ่ งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้น เสนออีกใน 

สมัยประชุมเดียวกัน  เว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณา 
เห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนที่  ๓ 
การอภิปราย 

 
 

ข้อ ๖๖ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน  คือ  ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ  แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือ 
ผู้แปรญัตติมีหลายคน  ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น  กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น  
หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในชั้นคณะกรรมาธิการ  
ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย 

ข้อ ๖๗ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน  เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปราย  อีกฝ่ายหนึ่ง 
จึงอภิปรายซ้อนได้ 
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การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน  ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับและไม่ให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด 

ข้อ ๖๘ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้   แต่ให้ค านึงถึง 
ผู้เสนอญัตติ  ผู้แปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 

ข้อ ๖๙ การอภิปรายต้องอยู่ ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่    
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือซ้ ากับผู้อื่น  และห้ามไม่ให้น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมฟัง
โดยไม่จ าเป็น  และห้ามไม่ให้น าวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม  เว้นแต่ประธานจะอนุญาต 

ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้าย  หรือเสียดสีบุคคลใด  และห้าม
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ ๗๐ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 
ข้อ ๗๑ สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ  ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง  แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่  
ค าวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือ 
เรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น   

ข้อ ๗๒ เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ  ๗๑  ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนหรือตามค าวินิจฉัย
ของประธานได้ 

ถ้าผู้อภิปรายออกไปจากที่ประชุมโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัยของประธาน  ให้ประธาน
บันทึกการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม 

ข้อ ๗๓ การอภิปรายเป็นอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
(๓) ที่ประชุมลงมติให้ยกเร่ืองอื่นขึ้นปรึกษา 
ข้อ ๗๔ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  จะขอให้ที่ประชุม

วินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ ๗๕ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว  ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติ 

ในเรื่องนั้น  จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งในแต่ละญัตติ  มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 

ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด  ๆ   
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น  ให้ผู้ที่ก าลังพูด  หยุดพูดและ 
นั่งลงทันที 
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ส่วนที่  ๔ 
การลงมติ 

 
 

ข้อ ๗๘ ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภา  ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ  เพื่อแสดงตน
และตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ   

ประธานมีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ   เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ 
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๗๙ เสียงข้างมากตามมาตรา  ๑๒๐  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญนั้น  ถ้าความเห็นของ 
ที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป  ให้ถือเอาจ านวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด 

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๘๐ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย  แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติ 

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนขอให้กระท าเป็นการลับ  จึงให้ลงคะแนนลับ 
ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรอง 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม  ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย 
การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ 
ข้อ ๘๑ การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด 

ตามมาตรา  ๑๒๐  วรรคห้า  ของรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าเป็นการลับ 
ข้อ ๘๒ การออกเสียงลงคะแนน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกด้วย 
ข้อ ๘๓ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัต ิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
(๒) เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจ าตัวสมาชิก  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธี

ที่ประธานก าหนด 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๑)  หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้องให้เปลี่ยนเป็นวิธีการ

ตามที่ประธานก าหนด 
การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม  (๑)  จะใช้วิธีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ได้ต่อเมื่อสมาชิก 

เสนอญัตติและที่ประชุมอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ  ๘๕ 
การออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  หรือวรรคสอง  ให้ประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าหกคน 

เป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
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ข้อ ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก าหนด 
(๒) ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียนเครื่องหมายกากบาท  (x)  ลงในช่องท าเครื่องหมาย  

ตามประเด็นที่จะออกเสียง 
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี   
ทั้งนี้  การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 

ที่ประชุมก าหนด 
ให้น าความในข้อ  ๘๓  วรรคสามและวรรคสี ่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๕ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๘๓  (๑)  แล้ว  ถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่  

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่  และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธี
ตามข้อ  ๘๓  (๒)  เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่ายี่สิบห้าคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
ไม่ได้ 

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๘๓  (๒)  แล้ว  จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ 
อีกไม่ได้ 

ข้อ ๘๖ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้
ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนน   

ข้อ ๘๗ เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้ว  ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  ถ้าเรื่องใด 
ที่รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด  
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี 
ตามข้อ  ๘๔  แล้ว  ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงหรือลบข้อมูลการออกเสียง 
ลงคะแนนนั้นด้วย 

ข้อ ๘๘ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
เมื่อไมม่ีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ  หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ
หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ ๘๙ ให้เลขาธิการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผย
บันทึกดังกล่าวไว้  ณ  บริเวณสภา  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  
เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ  ๘๔ 
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หมวด  ๕ 
กรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๙๐ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ  แต่ละคณะประกอบด้วย
กรรมาธิการมีจ านวนสิบห้าคน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรือ่งใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านกฎหมาย  การยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  และความเป็นธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่าน 

(๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร   มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ   
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา  สมาชิกและผู้เคยเป็นสมาชิก  
การพัฒนาระบบและปรับปรุงการด าเนินกิจการของสภา  ค าร้องเรียน  ข้อเสนอแนะของสมาชิก 
และประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสภา  รวมทั้งเรื่องใด ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภา 
และองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ  ตรวจสอบรายงานการประชุม  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา 

(๓) คณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
และกองทุน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของศาล  องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ  การบริหารจัดการขององค์การมหาชน  และกองทุนต่าง ๆ  รวมทั้งตรวจสอบรายงาน 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เสนอต่อสภา 

(๔) คณะกรรมาธิการกีฬา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนา 
การกีฬาของไทย  รวมทั้งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์    
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์   และผู้มี 
ความหลากหลายทางเพศ  รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ  ต่างประเทศและประชาคมนานาชาติ
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
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(๖) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินทุกระดับ  ได้แก่  ปัญหาหนี้สิน
ของประเทศ  หนี้สินภาคธุรกิจ  หนี้สินภาคอุตสาหกรรม  หนี้สินภาคประชาชน  และหนี้สินเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  ตลอดจนหนี้สินเกษตรกร 

(๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร  การพัฒนา 
การเกษตร  การสหกรณ ์ การพัฒนาการผลิต  และการตลาด   

(๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมทั้งการจราจรทางบก  ทางน้ า  ทางอากาศ  ทางอวกาศ   
การขนส่งมวลชน  การขนส่งสินค้า  ระบบโลจิสติกส์  และการพาณิชย์นาวี 

(๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ   กิจการชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ  การค้าชายแดน  การค้าผ่านแดน  จุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนชั่วคราว  
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า  ช่องทางธรรมชาติ  และช่องทางตามกฎหมายศุลกากร  การเดินทางข้ามแดน  
การจัดการและการดูแลแรงงานข้ามแดน  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  และเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคงของประชาชน 

(๑๐) คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้บริโภค 

(๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง   
การธนาคาร  ตลาดการเงิน  และสถาบันการเงินของประเทศ   

(๑๒) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ภาพลักษณ์
ของประเทศ  รวมทั้งกระท ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพ  
ในต่างประเทศ 

(๑๓) คณะกรรมาธิการการต ารวจ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการต ารวจ  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  การป้องกัน  และรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
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(๑๔) คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และ 
อ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
ในด้านงบประมาณ  การจัดท างบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการรับ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการทหาร  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  การป้องกัน  การรักษาความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ 

(๑๖) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และการพัฒนา 
การท่องเที่ยวของไทย   

(๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ตลอดจนการส่งเสริม  บ ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
การคุ้มครองสัตว์ 

(๑๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การพัฒนา 
ระบบราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๑๙) คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ  การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการ
รูปแบบพิเศษ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้ง
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 

(๒๐) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด   

(๒๑) คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย   
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการการป้องกัน 
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติ 
และสาธารณภัย  การพัฒนามาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  รวมทั้งติดตาม 
การให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว   

(๒๒) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  มีหน้าที่และ
อ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกระบวนการ 
และมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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(๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร  การพัฒนา  การจัดหา  การใช้  การอนุรักษ์พลังงาน   
และผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน  รวมทั้งการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง   การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริม 
และเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  เสรีภาพและ 
ความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง   
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

(๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเศรษฐกิจของชาติ  ธุรกิจภาคเอกชน  
ประชาชน  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ  ในสังคมโลกที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย  รวมทั้งนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ   

(๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการค้า  การส่งออก  ดุลการค้า  ลิขสิทธิ์  
ตราสาร  ทะเบียน  การประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย  รวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับก าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ  แรงงานไทยในต่างประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรแรงงานในต่างประเทศ  ตลอดจนการลงทุนที่มีผลต่อ  
คุณภาพชีวิตแรงงานโดยรวม 

(๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการวางแผน  การส่งเสริม
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วิจัยและนวัตกรรม   

(๒๙) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
ทางการเกษตรให้สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภทและสามารถแข่งขันได้ 
ในตลาดการค้า  ตลอดจนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ 
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(๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์  ท านุบ ารุงและคุ้มครองศาสนา
และโบราณสถาน  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  
วัฒนธรรมประชาธิปไตย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เอกลักษณ์  แบบวิถีชีวิตไทย  และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาของชาติ  และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ 

(๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา 
สอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน  
การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะผู้ยากไร้ 
ในเมืองและชนบท  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการแพทย์  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  และการสาธารณสุข  
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสุขภาพ  ตลอดจน 
การพัฒนาการรักษาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

(๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดกลาง
และขนาดย่อม  และศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม  รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

สมาชิกคนหนึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ 
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน 

ของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 
เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  

ให้คณะกรรมาธิการสามัญรายงานให้ประธานสภาทราบ  ในการกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระท ากิจการ  การสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องด าเนินการ
ให้คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันด าเนินการ   

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ 
คณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๙๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจ านวน
กรรมาธิการ  การเสนอนั้นต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจ านวนไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  
โดยให้มีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ  ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

ข้อ ๙๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู ่

การนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก  ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเลขานุการ
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการก็ได้ 

ข้อ ๙๓ การประชุมคณะกรรมาธิการ  ให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  โฆษก  และต าแหน่งอื่น  
ตามความจ าเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น 

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ  จะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะมีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจ าคณะกรรมาธิการ  โดยให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามรายชื่อที่เลขาธิการเสนอ 

ข้อ ๙๔ เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคน  ให้รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานคณะกรรมาธิการล าดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๕ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน  คณะกรรมาธิการสามัญอาจตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นักวิชาการ  และเลขานุการ  ประจ าคณะกรรมาธิการก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 
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ข้อ ๙๖ คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมาธิการ  เว้นแต่หน้าที่และอ านาจในการสอบหาข้อเท็จจริง  แล้วรายงาน
คณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการก าหนด 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระท ากิจการ  หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการมีจ านวนไม่เกินสิบคน  โดยให้ตั้ง
จากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนอนุกรรมาธิการทั้งหมด  
จ านวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ  ทั้งนี้  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น   

ข้อ ๙๗ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ  หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่    
ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบ  และให้เป็นหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสั่งการให้บุคคลนั้นให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับ
แก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  สมาชิก  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และผู้ซึ่งประธาน
ของที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาต  มีสิทธิเข้าฟังการประชุม 

ในกรณีประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม 
และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๙๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๙๘  ผู้เสนอญัตติ  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตร ี และผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย  มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง  ส่วนผู้แปรญัตติ 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้ 

การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกอื่นหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระท าการแทนได้ 
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ข้อ ๑๐๐ ให้เลขาธิการประกาศก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว้   ณ  บริเวณสภา   
และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติหรือค าแปรญัตติ   แล้วแต่กรณี  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  หากเรื่องใดจะก่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

ข้อ ๑๐๑ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาล่วงไป
เกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติใด   ให้ค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป   
เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จหรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการอนุญาตให้เลื่อน 
การชี้แจงไปวันอื่น 

ข้อ ๑๐๒ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด 
จะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๓ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใดจะสงวนความเห็น 
ในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๔ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  หรือศึกษา 
เรื่องใด ๆ  ตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลา 
ที่สภาก าหนด 

ในที่ประชุมสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง  หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท า
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้   
เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 

ข้อ ๑๐๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต 
ที่คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ  
ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยไม่มีการอภิปราย 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
ไปยังคณะรัฐมนตร ี ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ให้คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ  คณะรัฐมนตรี  
ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใด
หรือไม่  ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 
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ข้อ ๑๐๖ ถ้าสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการนั้นกระท ากิจการ  พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง  หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงาน 
ให้ประธานสภาทราบโดยด่วน 

ในกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในระหว่างสมัยประชุม  ให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุม
โดยพลัน  และที่ประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาที่ ได้ก าหนดไว้หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่ 
แทนคณะเดิม  หรือให้ด าเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม   
ก็ให้ประธานสภามีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้สภาทราบ
ภายหลัง 

การนับระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ
ก าหนดระยะเวลา 

ข้อ ๑๐๗ บันทึกการประชุม  รายงานการด าเนินการ  รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ประธานสภาก าหนด 

ในกรณีที่จะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมหรือรายงานตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อสภาเพื่อให้สภามีมติมิให้เปิดเผย   ทั้งนี้  หากสภามีมติมิให้เปิดเผย 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเก็บบันทึกการประชุมหรือรายงานดังกล่าวไว้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด  หากสภามิได้มีมติไปตามความเห็นของคณะกรรมาธิการดังกล่าว
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การรับรองความถูกต้องของบันทึกการประชุม   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประธานสภาก าหนด 

ข้อ ๑๐๘ กรรมาธิการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
(๕) สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๖) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือ  

ให้ประธานคณะกรรมาธกิารทราบ 
ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง   ให้ประธาน

คณะกรรมาธิการแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภา  เพื่อขอให้สภาตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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หมวด  ๖ 
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 
 

ข้อ ๑๑๐ ร่างพระราชบัญญัติต้องแบ่งเป็นมาตรา  และต้องมีบันทึกประกอบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ   
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  

ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง 
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น  ให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง 
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา   ๑๓๓  (๒)   

หรือ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ  การพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก าหนด  ซึ่งต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย 

ข้อ ๑๑๑ ร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภา
ท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่อง  ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อ ๑๑๒ ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม  ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติด้วย  เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย 

ข้อ ๑๑๓ ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ให้เลขาธิการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพื่อให้สภาทราบด้วย   

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม 

ข้อ ๑๑๔ ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  (๒)  
และ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ  เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ  
หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งค าแจ้ง   ให้ถือว่าไม่มีกรณี 
เป็นที่สงสัยตามมาตรา  ๑๓๔  ของรัฐธรรมนูญ  ก็ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ค ารับรอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากไม่พิจารณาให้ค ารับรอง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  ให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ 
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หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๕ ให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณากรณีตามข้อ  ๑๑๔  วรรคสาม  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
กรณีดังกล่าว 

การประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ประธานสภาก าหนด  และให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้กระท าเป็นสามวาระตามล าดับ 
ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง   ให้สภาพิจารณาและลงมติว่า 

จะรับหลักการหรือไมร่ับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง   สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 

ก่อนรับหลักการก็ได้  ทั้งนี้  ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติ 
ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน  

สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้   
และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว  ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณา
ในวาระที่สอง 

ข้อ ๑๑๘ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา  ๑๓๓  (๒)  และ  (๓)   
ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติตามข้อ  ๑๑๗  
เมื่อที่ประชุมอนุมัติก็ให้รอการพิจารณาไว้ก่อน  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่สภามีมติ 

เมื่อประธานสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติคืนจากคณะรัฐมนตรีหรือพ้นก าหนดเวลาที่รอการพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  ให้สภาพิจารณา
ตามล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง 

การพิจารณาในวาระที่สอง  ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ข้อ ๑๒๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ  สภาจะให้คณะกรรมาธิการสามัญ

หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้   
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ  หรือเมื่อสมาชิก

เสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้   แต่ต้องไม่ขัดกับ

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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ข้อ ๑๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ  ให้ด าเนินการดังนี ้  

(๑) ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น
โดยตรง  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  ทั้งนี้  วิธีการคัดเลือก
และการเสนอชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

(๒) ให้ตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด 

(๓) จ านวนกรรมาธิการวิสามัญที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  โดยให้มี  
จ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญให้น าความในข้อ  ๙๑  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอ  ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  และให้น าความในข้อ  ๑๒๑  (๒)  (๓)  และวรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๓ ในกรณีที่ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ ง ได้ เข้ าชื่ อ เสนอร่ างพระราชบัญญัติต่อสภาแล้ว   
หากคณะรัฐมนตรี  หรือสมาชิกได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก  
ถ้าสภามีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น  ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้น าความในข้อ  ๑๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๔ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอและที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ   
ให้ตั้งจากผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมาธกิารวิสามัญทั้งหมด  และให้ด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ  ๑๒๑  ต่อไป 

ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง   สมาชิกผู้ใด 
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ   ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ    
เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น 

การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการ  

แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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ข้อ ๑๒๖ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในชั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง  หากสภาเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เสนอค าขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการ 

ข้อ ๑๒๗ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เสร็จแล้ว   ให้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น  โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ งรายงานต่อประธานสภา  
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง  และถ้ามีการแปรญัตติ  
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของ 
ผู้แปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  และในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ให้บันทึก
ข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  และให้น าความ 
ในข้อ  ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๘ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ  และในชั้นรับหลักการ
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง  ถ้าสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
ในมาตราใดและประธานสภาเห็นเอง  หรือมีสมาชิกทักท้วงต่อประธานสภาโดยมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   
ให้ประธานสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน  และส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว  และ
ให้น าความในข้อ  ๑๑๔  และข้อ  ๑๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๙ เมื่อประธานสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจาก
นายกรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๒๘  แล้ว  ให้สภาด าเนินการลงมติในวาระที่สามต่อไป  แต่ถ้านายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ค ารับรองก็ให้สภาด าเนินการแก้ไข  เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ให้ถือว่า
สมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ   และประธานมีฐานะเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการด้วย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของสภาในวาระที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 
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ข้อ ๑๓๑ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   ให้สภา
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราและให้สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวนค าแปรญัตติ    
หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้  เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม  ให้พิจารณาเรียงตามล าดับ
มาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย  และให้น าความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๒ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ  ๑๓๑  จนจบร่างแล้ว  ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้   แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดไม่ได้  นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ข้อ ๑๓๓ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว  ให้สภาลงมติในวาระที่สามว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย 

ข้อ ๑๓๔ ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติก็ดี  หรือลงมติ
ในวาระที่สามไม่เห็นชอบก็ดี  ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป   

ข้อ ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดต้องยับยั้งไว้โดยบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๗  ของรัฐธรรมนูญ  
เมื่อก าหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๘  ของรัฐธรรมนูญได้ล่วงพ้นไป  สมาชิกอาจเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ให้ยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นขึ้นเพื่อให้สภาพิจารณาลงมติยืนยัน 
ร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา   เว้นแต่กรณียับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๒๗๑  (๑)  หรือ  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา 

ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่สภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติใด  ให้ประธานสภา
ด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา 

ให้มีสารบบลงวันที่สภาส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา  และวันที่สภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ
คืนจากวุฒิสภา 

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอไปตามข้อ   ๑๓๖   
ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน  เพื่อให้สภาพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ 

ถ้าสภาไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ประธานด าเนินการให้สภาก าหนดจ านวน 
และตั้งกรรมาธิการร่วมกัน  เมื่อสภาได้ก าหนดจ านวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันแล้ว  ให้ประธานสภา
แจ้งไปยังวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว  ให้เสนอรายงานและ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อประธานสภา  เพื่อให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว   
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ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติ   
ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  
และให้น าความในข้อ  ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความผิดพลาด 
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา  ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้นมาพิจารณาทบทวน  หากที่ประชุมสภา 
ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา   
ก็ให้ด าเนินการได้ 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน ามาพิจารณาทบทวนและ  
ให้เหตุผลที่ชัดเจน 

การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  และให้กระท าในที่ประชุมสภา 
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว   ให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภาเพื่อด าเนินการ 

ตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญต่อไป 
ข้อ ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติ 

ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตามมาตรา  ๘๑  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภาชะลอไว้สามวัน  
เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เสนอความเห็นต่อประธานสภาว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น  มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย   

ข้อ ๑๔๐ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  
สภาหรือคณะกรรมาธิการจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมก็ได้ 

หมวด  ๗ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 

 
 

ข้อ ๑๔๑ เมื่ อรั ฐสภามีมติ ให้ ความเห็นชอบให้พิ จารณาร่ า งพระราชบัญญัติ ต่ อ ไป   
ตามมาตรา  ๑๕๖  (๙)  ประกอบมาตรา  ๑๔๗  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นค้างการพิจารณา
อยู่ในวาระใด  ก็ให้พิจารณาต่อไปในวาระนั้น  และให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
เป็นเรื่องด่วน 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม่ 

ข้อ ๑๔๒ ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน   
ให้สภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาขึ้นใหม่และให้ประธานสภาแจ้งไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ 
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ข้อ ๑๔๓ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๖  การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   

หมวด  ๘ 
กระทู้ถาม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๔๔ กระทู้ถาม  คือ  ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที ่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๑๔๕ กระทู้ถามมี  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
(๒) กระทู้ถามทั่วไป 
(๓) กระทู้ถามแยกเฉพาะ   
ข้อ ๑๔๖ การตั้งกระทู้ถาม  ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามมีอิสระ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  

หรือความครอบง าใด ๆ   
กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น  ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
ข้อ ๑๔๗ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก   
(๓) เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เป็นการให้ออกความเห็น 
(๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
(๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ 
ข้อ ๑๔๘ กระทู้ถามตามข้อ  ๑๔๗  (๓)  และ  (๔)  นั้น  จะตั้งกระทู้ถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อ

สาระส าคัญต่างกัน  หรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถาม
ครั้งก่อน 

ข้อ ๑๔๙ กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถาม  ให้ประธานสภาท าการตรวจสอบ  และหากมีข้อบกพร่อง  
ให้ประธานสภาแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ 
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ข้อ ๑๕๐ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  ให้บรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ไม่เกินสามกระทู้และ 
กระทู้ถามทั่วไปไม่เกินสามกระทู้  แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมาก 
หรือมีกระทู้ถามทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ 

การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุม  ให้จัดตามล าดับ  คือ  กระทู้ถามสดด้วยวาจาและ 
กระทู้ถามทั่วไป 

ข้อ ๑๕๑ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบ 
กระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท าให้ไม่อาจตอบกระทู้  แต่ต้องแจ้ง
เหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภา  และให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด 

ในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้น 
ยังไม่ควรเปิดเผย  เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

ข้อ ๑๕๒ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน  ไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือมีลักษณะ 
เป็นการอภิปราย 

การตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   ให้น าความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕๓ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเมื่อใดก็ได ้
ข้อ ๑๕๔ กระทู้ถามใดที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว่า เหตุการณ์ ได้ เปลี่ ยนแปลงไป  

ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้   เมื่อได้รับความยินยอม 
ของผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ข้อ ๑๕๕ กระทู้ถามตกไป  เมื่อ 
(๑) ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด  ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
(๒) สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง 
(๓) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) สภาสิ้นอาย ุ หรือสภาถูกยุบ 

ส่วนที่  ๒ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

 
 

ข้อ ๑๕๖ การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละ 
หนึ่งกระทู้  ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  และต้องมีลักษณะ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 

้หนา   ๕๓
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(๒) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
(๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน 
ให้เป็นอ านาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาหรือไม่ 
ข้อ ๑๕๗ ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัยแล้วเกินจ านวน

สามกระทู้  ให้ประธานสภาจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้   ในจ านวนสามกระทู้นี้  หากปรากฏว่า 
มีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน  ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 

ข้อ ๑๕๘ กระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาวินิจฉัยตามข้อ  ๑๕๖  หรือได้ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๕๗  แล้ว  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา 

ข้อ ๑๕๙ การถามและการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  มีก าหนดเวลา
ไม่เกินเก้าสิบนาที 

เรื่องใดที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ เข้าลักษณะกระทู้ถามสดด้วยวาจาตามข้อ   ๑๕๖   
หรือไม่อนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่การขอเลื่อน
การตอบของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้เป็นอันตกไป  หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสด
ด้วยวาจาอยู่  ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 

ข้อ ๑๖๐ กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่ละกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้งและต้องถามตอบ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาสามสิบนาที  เว้นแต่ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาน้อยกว่า
สามกระทู ้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลาหกสิบนาที 

ข้อ ๑๖๑ ในระหว่างการถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา  หากประธานวินิจฉัยว่าค าถามข้อใด 
เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔๗  ให้ประธานมีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงค าถาม 

ส่วนที่  ๓ 
กระทู้ถามทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๖๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา  โดยมีข้อความ
เป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย  และระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไป  ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุ 
แยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ข้อ ๑๖๓ ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔๗  หรือมีลักษณะ
ตามข้อ  ๑๔๘  และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบภายในเจ็ดวัน   

กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม  ให้จัดส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ที่ถูกตั้งกระทู้ถาม 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๖๔ กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง 

ข้อ ๑๖๕ กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา  ให้ประธานสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพื่อด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้วให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบกระทู้ถามมา
เพื่อให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งเหตุขัดข้อง
เป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดเพื่อประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

ข้อ ๑๖๖ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปตามข้อ  ๑๖๒  ในการประชุมให้บรรจุกระทู้ล าดับแรก 
ของสมาชิกเข้าระเบียบวาระการประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 

เมื่อได้ตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พิจารณาบรรจุกระทู้ล าดับถัดไปของแต่ละบุคคลเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานสภา 

กระทู้ที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา  ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ  เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมให้ประธานสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน 

ข้อ ๑๖๗ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา  เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้ว  
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง  เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็น
และประธานอนุญาต 

ส่วนที่  ๔ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 
 

ข้อ ๑๖๘ กระทู้ถามที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง  เฉพาะพื้นที่  เฉพาะบุคคล  หรือสมาชิกระบุว่า 
ให้ตอบในห้องกระทู้ถาม  ให้ถือเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ประธานสภาอาจก าหนดให้มีการถามและ 
การตอบในห้องกระทู้ถามก็ได้   

การตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา  ข้อเท็จจริง 
ที่อ้างประกอบกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง  แม้ไม่ได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามแยกเฉพาะก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหาก  และให้น าความในข้อ  ๑๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖๙ ให้ประธานสภาจัดให้มีห้องกระทู้ถามในบริเวณสภา  เพื่อให้มีการถามและ 
การตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้โดยสะดวก   

้หนา   ๕๕
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ข้อ ๑๗๐ ให้ประธานสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ 
เพื่อมาตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง   

หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด  เพื่อประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

ข้อ ๑๗๑ ให้บรรจุกระทู้ถามแยกเฉพาะ  เข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสอง  ตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภา 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ยังไม่ได้ตอบหรือที่ยังไม่ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัย
ประชุมหนึ่ง ๆ  เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม  ให้ประธานสภารวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน   

ข้อ ๑๗๒ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามให้ประธานสั่งให้ด าเนินการถามและตอบกระทู้ถาม
แยกเฉพาะในห้องกระทู้ถาม 

ให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  
และให้น าความในข้อ  ๑๖๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๓ ในการประชุมครั้งหนึ่งให้มีกระทู้ถามแยกเฉพาะตามจ านวนที่ประธานสภาก าหนด 
กระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ต้องถามและตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลายี่สิบนาที 
ข้อ ๑๗๔ การเผยแพร่การถามและการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะให้น าความในข้อ   ๑๘   

วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การเปิดอภิปรายทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ เมื่อสมาชิกมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  
ของรัฐธรรมนูญ  ให้ยื่นต่อประธานสภาเป็นหนังสือแสดงว่า  จะเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะในเรื่องใดบ้าง 

ข้อ ๑๗๖ เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามข้อ  ๑๗๕  แล้ว  ให้ท าการตรวจสอบ  หากมีข้อบกพร่อง
ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 

เมื่อประธานสภาได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
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ข้อ ๑๗๗ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง 
การชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  จะชี้แจงค าอภิปรายของสมาชิกทีละคนเป็นล าดับไปหรือจะรอรวม

ชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้   
ข้อ ๑๗๘ ในการอภิปรายและการลงมติไม่ไว้วางใจ  สมาชิกมีอิสระจากพรรคการเมือง   

ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบง าใด ๆ 
การอภิปรายตามวรรคหนึ่ง  นอกจากที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว  ให้น าความในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๓  

การอภิปราย  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ยกเว้นข้อ  ๖๗  และข้อ  ๖๙  เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้
น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จ าเป็น  และห้ามมิให้น าวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม   
มิให้น ามาใช้บังคับ 

การน าเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม  ในการอภิปรายตามวรรคหนึ่งที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย  หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  สมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระท านั้น 

ส่วนที่  ๒ 
การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

ข้อ ๑๗๙ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๒  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ท าเป็นหนังสือ 
ยื่นต่อประธานสภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด   

เมื่อประธานสภาได้รับญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้น าความในข้อ  ๑๗๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘๐ ในการอภิปราย  ให้น าความในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๓  การอภิปราย  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 

 
 

ข้อ ๑๘๑ สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม  บุคคลซึ่งเข้าไป 
ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  และต้องแต่งกายตามที่ประธานสภาก าหนด  บุคคลอื่น 
ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่  เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภา 

การแต่งกายของสมาชิกนั้น  ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา  หรือสากลนิยม  หรือ 
ชุดพระราชทาน  หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุม 
ข้อ ๑๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ประธานมีอ านาจเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนค าพูด  ห้ามพูด 

ในเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่   ให้กล่าวขออภัยในที่ประชุม  หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมโดยมี 
หรือไม่มีก าหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้ 
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ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม  หากผู้นั้นขัดขืน  ประธานมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภาน าตัวออกจากสถานที่ประชุมของสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภา   ทั้งนี้  วิธีการ 
หรือขั้นตอนการน าตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของประธานย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ค าสั่งของประธานตามข้อนี้  ผู้ใดจะโต้แย้งไม่ได้ 
ข้อ ๑๘๓ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา

ในที่ประชุม  หรือบริเวณสภา  หรือเข้าฟังการประชุม  ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น   
และการโฆษณาข้อความเก่ียวด้วยการประชุม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
บทสุดท้าย 

 
 

ข้อ ๑๘๔ ถ้าประธานขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน  ให้งดใช้ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี   หากที่ประชุม
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกในที่ประชุมก็ให้งดใช้ได้ 

ข้อ ๑๘๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๙  ของรัฐธรรมนูญ  ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้  
ให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย  และเมื่อที่ประชุมได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาเป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด 

การขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระท าได้โดยประธานขอปรึกษาหรือสมาชิก
เสนอญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

ข้อ ๑๘๖ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้   ต้องเสนอเป็นญัตติโดยมีจ านวนสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

การเสนอและพิจารณาญัตติในวรรคหนึ่ง  ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๗ ในกรณีมีเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจับ  
คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่าง  
สมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง   หากประธานสภาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อ ๑๘๘ ในกรณีที่ประธานสภาได้ด าเนินการตามมาตรา  ๑๒๕  วรรคสองหรือวรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๘๙ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จไปแล้วก่อนใช้ข้อบังคับนี้   
ส่วนการใดที่ยังกระท าค้างอยู่ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๙๐ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาใช้บังคับกับสมาชิกและกรรมาธิการโดยอนุโลม  จนกว่าจะได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแล้ว   

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๒๘  วรรคหนึ่ง  
ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๙๑ ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาตั้งก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น 

ข้อ ๑๙๒ ให้บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งข้อบังคับนี้  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒


