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ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็น การสมควรให้ มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบงาใด ๆ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันมีเป้าหมายสาคัญเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นามาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งนี้ โดยยึดหลักการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และรัฐธรรมนูญ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๕๖ (๑๑) และมาตรา ๑๕๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย รัฐสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นไว้แทนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ คาว่า
“รัฐสภา” หมายถึง รัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้หมายความรวมถึงวุฒสิ ภา
ท าหน้ า ที่ รั ฐ สภาในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ส ภาผู้ แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ
สภาผู้ แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ หรื อ เหตุ อื่ น ใดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ ง (๑) และวรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญด้วย
“ประธาน” หมายถึง ประธานของที่ประชุมรัฐสภา
“สมาชิกรัฐสภา” หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
“การประชุมรัฐสภา” หมายถึง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้หมายความรวมถึง
การประชุมวุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใดด้วย
“ที่ประชุมรัฐสภา” หมายถึง ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้หมายความรวมถึงที่ประชุม
วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในระหว่ างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใดด้วย
“สถานที่ประชุมของรัฐสภา” หมายถึง สถานที่ประชุมของรัฐสภา ณ อาคารที่ทาการ
ของรัฐสภา เว้นแต่ในกรณีจาเป็นที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจประชุมในอาคารที่ ทาการของรัฐสภาได้
ประธานรัฐสภาอาจกาหนดสถานที่ประชุมของรัฐสภา ณ สถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวก็ได้
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“เลขาธิการรัฐสภา” หมายถึง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธาน
รัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับนี้
“รองเลขาธิการรัฐสภา” หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภาซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานรัฐสภา
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองเลขาธิการรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามข้อบังคับ และมีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้
หมวด ๑
หน้าทีแ่ ละอานาจของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา
และหน้าทีข่ องเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา
ข้อ ๕ ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
(๒) กาหนดการประชุมรัฐสภา
(๓) ควบคุมและดาเนินกิจการของรัฐสภา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภา
(๕) เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
(๖) แต่งตั้งกรรมการเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ ตาม (๗)
(๗) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอานาจช่วยประธานรัฐสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่
และอานาจของประธานรัฐสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานรั ฐ สภา หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา
ข้อ ๗ เลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
(๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๔) จัดทารายงานการประชุมรัฐสภาและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
(๕) ยืนยันมติของรัฐสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๖) รักษาสรรพเอกสารข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของรัฐสภา
(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากาหนด
(๘) ปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
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ข้อ ๘ รองเลขาธิการรัฐ สภามีหน้า ที่ช่ วยเลขาธิการรัฐสภาในกิจ การอันเป็นหน้าที่ของ
เลขาธิการรัฐสภา หรือปฏิบัติการตามที่เลขาธิการรัฐสภามอบหมาย
เมื่ อ ไม่ มี เ ลขาธิ ก ารรั ฐ สภา หรื อ เลขาธิ ก ารรั ฐ สภาไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการรัฐสภา
หมวด ๒
การประชุมรัฐสภา
ส่วนที่ ๑
วิธีการประชุม
ข้อ ๙ การประชุมรัฐสภาให้เป็นการเปิดเผย เว้นแต่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ
ในการประชุมเปิดเผย ให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมรัฐสภาได้ตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภากาหนด และให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีล่ามภาษามือด้วยเว้นแต่
มีเหตุขัดข้องให้แจ้งที่ประชุมทราบ
ในกรณีไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมตามวรรคสองได้ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการเผยแพร่
บันทึกภาพและเสียงการประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่อที่เหมาะสมโดยเร็ว
ในการประชุมลับ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น
ให้ประธานดาเนินการเพื่อมิให้มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการถ่ายทอด
การประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๐ การประชุมรัฐสภาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อร้องขอให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูล
ภายในสามวันของวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
เมื่อได้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาแล้ว ให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๑๒ การนัดประชุมรัฐสภาต้องทาเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว
หรือเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันโดยไม่นับรวมวันส่งหนังสือและวันประชุม
แต่ถ้าประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีเร่งด่วน แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
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ข้อ ๑๓ การนัดประชุมรัฐสภาตามข้อ ๑๒ ต้องส่งระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมรัฐสภา ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
อีกก็ได้แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
ข้อ ๑๔ การนัดประชุมตามข้อ ๑๒ หรือการส่งเอกสารตามข้อ ๑๓ อาจดาเนินการทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ เมื่อประธานรัฐสภา
เห็นสมควร แต่หากมีสมาชิกผู้ใดร้องขอให้ส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ ก็ให้ดาเนินการส่งให้ตามนั้นด้วย
เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับให้เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภากาหนด
ข้อ ๑๕ การจัดระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาให้จัดตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลาดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภาก็ได้
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้จัดเรื่องซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน ก็ให้
ประธานรัฐสภาพิจารณาและอาจจัดให้ตามที่คณะรัฐมนตรีขอ
ข้อ ๑๖ ก่ อ นเข้ า ประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ให้ ส มาชิ ก รั ฐ สภาผู้ ม าประชุ ม ลงชื่ อ ในเอกสารที่ จั ด ไว้
หรือแสดงตนตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากาหนด เมื่อมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
เมื่อมีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้ประธาน
ดาเนินการประชุมได้
เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภายืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง
ในกรณีอ่านพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชดารัส ให้ผู้อยู่ในที่ประชุมรัฐสภายืนฟัง
ตลอดเวลาที่อ่าน
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกาหนดเวลาประชุมรัฐสภาไปสามสิบนาทีแล้ว สมาชิกรัฐสภายังไม่ครบองค์ประชุม
ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาไปก็ได้
ข้อ ๑๘ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ให้สมาชิกรัฐสภาผู้มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุม
เป็ น ประธานชั่ ว คราวของที่ ประชุ ม เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ มด าเนินการเลื อกประธานเฉพาะคราวสาหรั บ
การประชุมครั้งนั้น
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ข้อ ๑๙ การประชุมรัฐสภา ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาตามเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภา และต้องดาเนิ นการพิจารณาตามลาดับระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาที่จัดไว้
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุมรัฐสภา ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธาน
อนุญาตแล้ว จึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นคากล่าวกับประธานเท่านั้น
ข้อ ๒๑ ถ้ารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมรัฐสภา ให้ประธานพิจารณาอนุญาต
สมาชิ ก รั ฐ สภาอาจซั ก ถามเพื่ อ ความกระจ่ า งในเรื่ อ งที่ แ ถลงหรื อ ชี้ แ จงนั้ น แต่ รั ฐ มนตรี
จะไม่ตอบก็ได้ เมื่อเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญ
ของแผ่นดิน
ข้อ ๒๒ ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุมรัฐสภาในปัญหาใด ๆ สั่งพักการประชุมรัฐสภา
เลื่อนการประชุมรัฐสภา หรือเลิกการประชุมรัฐสภาได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าประธานลงจากบัลลังก์โดยมิได้สั่งอย่างใด ให้เลิกการประชุมรัฐสภา
ข้อ ๒๓ รายงานการประชุมรัฐสภา เมื่อเลขาธิการรัฐสภาจัดทาเสร็จแล้ว ให้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ น หลั ก ฐาน ก่ อ นที่ จ ะเสนอให้ รั ฐ สภารั บ รองให้ ท าส าเนาวางไว้ ณ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูได้
รวมทั้งเสนอให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วย
รายงานการประชุมรัฐสภาทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่มาประชุม ที่ลาการประชุม
ที่ขาดการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมรัฐสภาดังกล่าวให้ตรงตามที่เป็นจริง
โดยยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อเลขาธิการรัฐสภา ถ้าเลขาธิการรัฐสภาไม่ยอมแก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอ
สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคาขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาวินิจฉัย
ข้อ ๒๔ รายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใด เมื่อได้วางสาเนาไว้เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูแล้ว
ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยสมาชิกรัฐสภาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ในคราวที่รัฐสภาพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมรัฐสภานั้น เลขาธิการรัฐสภาจะต้องแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว
ข้อ ๒๕ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้รับรองรายงานการประชุมรัฐสภาครั้งใดแล้ว ให้ประธาน
รัฐสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมรัฐสภาที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุ
สภาผู้ แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ สภาผู้ แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ หรื อ ไม่ มี ส ภาผู้ แ ทนราษฎรเพราะเหตุ อื่ น ใด
ให้เลขาธิการรัฐสภาบันทึกเหตุนั้นไว้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๖ การประชุมลับต้องจดรายงานการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาอาจมีมติ
ไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมรัฐสภา
ข้อ ๒๘ ให้ เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา เพื่อเป็น
การเปิ ด เผยให้ ประชาชนทราบได้ทั่ว ไป ทั้ ง นี้ นอกจากรายงานการประชุม ลับ ที่ที่ ประชุ มรัฐสภา
มีมติไม่ให้เปิดเผย
ส่วนที่ ๒
การเสนอญัตติ
ข้อ ๒๙ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา และต้องมีสมาชิก
รัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๐ ญัตติขอให้ประชุมลับตามมาตรา ๑๒๗ ญัตติที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๑๓๑ ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ปรายทั่ ว ไปของผู้ นาฝ่ ายค้ า นในสภาผู้ แทนราษฎร
ตามมาตรา ๑๕๕ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ ญัตติขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพื่อไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๒๗๒
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และญัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
ข้อ ๓๑ ญั ต ติ ข อให้ รั ฐ สภามี ม ติ ว่ า กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของรั ฐ สภา
ตามมาตรา ๒๑๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เสนอต้องมีจานวนสมาชิกรัฐสภารับรอง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน
ข้อ ๓๒ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ
(๑) ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
(๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๒๖
(๔) ญัตติในข้อ ๓๓ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ หรือข้อ ๑๕๐
(๕) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๓ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาก าลั ง ปรึ ก ษาหรื อ พิ จ ารณาญั ต ติ ใ ดอยู่ ห้ า มเสนอญั ต ติ อื่ น
นอกจากญัตติต่อไปนี้
(๑) ขอให้ ร วมระเบี ย บวาระการประชุ ม รั ฐ สภาที่ เ ป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น ท านองเดี ย วกั น
หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน
(๒) ขอให้ ส่ ง ปั ญ หาไปยั ง คณะกรรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ขอให้ บุ ค คลใดส่ ง เอกสาร
หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
(๓) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๔) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย
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ญัตติตาม (๒) (๔) หรือ (๕) เมื่อที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามเสนอ
ญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ ๓๔ ญัตติตามข้อ ๓๓ (๕) ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ข้อ ๓๕ ญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ สมาชิกรัฐสภาผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อ
ในญัตตินั้น
ข้อ ๓๖ ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธี
ยกมือขึ้น พ้น ศีรษะ เว้น แต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ ๑๓๖
ข้อ ๓๗ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมรัฐสภา จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา
ข้อ ๓๘ การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเป็นผู้รับรอง จะกระทาได้
เฉพาะก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่ งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ในกรณีที่ประธาน
รัฐสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแล้ว จะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
ของที่ประชุมรัฐสภา
ข้อ ๓๙ การขอถอนคาแปรญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมคาแปรญัตติ
จะกระทาได้เฉพาะภายในกาหนดเวลาแปรญัตติ
ข้อ ๔๐ ญั ต ติ ใ ดถึ ง วาระพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาแล้ ว การเสนอญั ต ติ ซึ่ ง มี ห ลั ก การ
เช่นเดียวกันจะกระทามิได้
ญัตติหรือคาแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัต ติไ ม่ชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มี
ผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตติหรือคาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องมอบแก่สมาชิกรัฐสภาและต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานรัฐสภา
ข้อ ๔๑ ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนาญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุม
เดียวกัน เว้นแต่ญัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่า
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ส่วนที่ ๓
การอภิปราย
ข้อ ๔๒ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน คือ ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
มีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
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กรณีกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รบั มอบหมายจากกรรมาธิการซึง่ ได้สงวนความเห็น
ผู้แ ปรญัต ติซึ่งได้สงวนคาแปรญัต ติ สมาชิกรัฐสภาหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติ
ซึ่งได้สงวนคาแปรญัตติไว้ในขั้นคณะกรรมาธิการ ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย
ข้อ ๔๓ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลาดับต่อไปจะต้องเป็นการ
อภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่ง
จึงอภิปรายซ้อนได้
การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน ย่อมกระทาได้โดยไม่ต้องสลับ และไม่ให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด
ข้อ ๔๔ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คานึงถึงผู้เสนอญัตติ
ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังมิได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๔๕ ในการอภิ ป รายต้ อ งอยู่ ใ นประเด็ น หรื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ก าลั ง ปรึ ก ษากั น อยู่
ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้าซาก หรือซ้ากับผู้อื่น และห้ามนาเอกสารใดมาอ่านในที่ประชุมรัฐสภา
โดยไม่จาเป็น และห้ามนาวัตถุใดเข้ามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภา ทั้งนี้ เว้นแต่ประธานจะอนุญาต
ห้ า มผู้ อ ภิ ป รายแสดงกิ ริ ย าหรื อ ใช้ ว าจาอั น ไม่ สุ ภ าพ ใส่ ร้ า ย หรื อ เสี ย ดสี บุ ค คลใด และ
ห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จาเป็น
ข้อ ๔๖ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้
ข้อ ๔๗ สมาชิกรัฐสภาผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้ยืนและยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่
ประท้วงหรือไม่ คาวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด
ให้ น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมแก่ ผู้ ถู ก อภิ ป รายพาดพิ ง ถึ ง เรื่ อ งส่ ว นตั ว
หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ ๔๘ เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ ๔๗ ผู้อภิปรายอาจถอนคาพูดของตน หรือตามคาวินิจฉัย
ของประธานได้
ถ้ า ผู้ อ ภิ ป รายออกไปจากที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาโดยไม่ ถ อนค าพู ด ตามค าวิ นิ จ ฉั ย ของประธาน
ให้ประธานบันทึกพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม
ข้อ ๔๙ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมรัฐสภาลงมติให้ปิดอภิปราย
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุม
รัฐสภาวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕๑ เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะต้องลงมติ
ในเรื่องนั้น จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ
ข้อ ๕๒ ประธานอาจอนุ ญ าตให้ รั ฐมนตรี มอบหมายให้ บุ ค คลใด ๆ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ งต่อ
ที่ประชุมรัฐสภาประกอบการอภิปรายของรัฐมนตรีก็ได้
ข้อ ๕๓ ถ้ า ประธานให้ สั ญ ญาณด้ ว ยการเคาะค้ อ นหรื อ ยื น ขึ้ น ให้ ผู้ ที่ ก าลั ง พู ด หยุ ด พู ด
และนั่งลงทันที
ส่วนที่ ๔
การลงมติ
ข้อ ๕๔ ในกรณีที่จะต้องมีมติของรัฐสภา ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกรัฐสภาทราบก่อนลงมติ
และการลงมติต้องมีสมาชิกรัฐสภาครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีสองฝ่ายให้ถือเอาจานวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า
และถ้าความเห็นของที่ประชุมรัฐสภามีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ให้ถือเอาจานวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากทีส่ ดุ
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีค ะแนนเสี ยงเท่ากั น ให้ ป ระธานออกเสีย งเพิ่ มขึ้ นอีกเสี ย งหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การออกเสียงชี้ขาดของประธานให้กระทาเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕๕ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาเป็นการเปิด เผย แต่เมื่ อคณะรัฐมนตรีร้องขอ
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนขอให้กระทาเป็นการลับ
จึงให้ลงคะแนนลับ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง
ถ้ามีสมาชิกรัฐสภาคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา
ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาแทนกันมิได้
ข้อ ๕๖ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกาหนด
(๒) เรี ย กชื่ อสมาชิกรัฐ สภาตามล าดับอัก ษร ให้ อ อกเสี ยงลงคะแนนเป็นรายคน ตามวิธี
ที่ประธานกาหนด
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
การออกเสียงลงคะแนนตาม (๑) หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้อง ให้เปลี่ยนเป็นวิธกี าร
ตามที่ประธานกาหนด
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การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) หรือ (๓) ได้ต่อเมื่อสมาชิกรัฐสภา
เสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ ๕๘
การออกเสี ยงลงคะแนนตาม (๒) หรื อ วรรคสอง ให้ ป ระธานเชิ ญสมาชิ กรัฐสภาหกคน
เป็นผู้ตรวจนับคะแนน
ข้อ ๕๗ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย 
ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย X ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมาย O
(๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ให้นาความในข้อ ๕๖ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๘ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๕๖ (๑) ถ้าสมาชิกรัฐสภาร้องขอให้มีการนับใหม่
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธี
ตามข้อ ๕๖ (๒) เว้นแต่คะแนนเสียงมีความต่างกันเกินกว่าสามสิบคะแนนจะขอให้มีการนับคะแนน
เสียงใหม่มิได้
เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๕๖ (๒) แล้ว จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่อีกมิได้
ข้อ ๕๙ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการลงคะแนน
ข้อ ๖๐ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมรัฐสภาทันที
ถ้าเรื่องใดรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับนี้กาหนดไว้ว่า มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใด
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจานวนที่กาหนดไว้นั้นหรือไม่
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมรัฐสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี
ตามข้อ ๕๗ แล้ว ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ทาลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย
ข้อ ๖๑ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมรัฐสภาว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ หรือเรื่องอื่นใดที่รัฐธรรมนูญ หรือข้อบังคับนี้กาหนดให้
ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๖๒ ให้เลขาธิการรัฐสภาจัดทาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน
และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ ณ บริเวณรัฐสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ ๕๗
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หมวด ๓
กรรมาธิการ
ข้อ ๖๓ การตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา กรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกของแต่ละสภา
จะต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา และกรรมาธิการ
ที่ตั้งจากผู้ที่เป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรต้องมี จานวนตามหรื อใกล้เคี ยงกับ อัต ราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในการสอบหาข้อ เท็ จจริง คณะกรรมาธิก ารจะมอบอ านาจหรื อมอบหมายให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดกระทาการแทนมิได้
ข้อ ๖๔ ภายใต้บังคับข้อ ๖๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา
แต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจานวนกรรมาธิการ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า
สิบคน ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจานวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจานวนกรรมาธิการทั้งหมด ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
ข้อ ๖๕ การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารต้ อ งมี ก รรมาธิ ก ารมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๖๖ การประชุมคณะกรรมาธิการให้นาข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และตาแหน่งอื่น ๆ
จากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้กรรมาธิการผู้มีอายุสูงสุดซึง่ อยู่ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อดาเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธาน
ภายใต้บังคับข้อ ๖๓ วรรคสอง คณะกรรมาธิการมีอานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
ปัญหาใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจตามแต่จะมอบหมายได้
ข้อ ๖๗ การเรี ย กเอกสารจากบุ ค คลใด ๆ หรื อ เรี ย กบุ ค คลใด ๆ มาแถลงข้ อ เท็ จ จริ ง
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ประธาน
คณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ
ข้อ ๖๘ ในการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร สมาชิ ก รั ฐ สภา รั ฐ มนตรี หรื อ ผู้ ซึ่ ง ประธาน
ของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเข้าฟังการประชุม
ในกรณีประชุมลับ ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม
และได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม
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ข้อ ๖๙ ภายใต้บังคับข้อ ๖๘ ผู้เสนอญัตติ รัฐมนตรี และผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ตลอดเรื่อง ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจง
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะที่แปรญัตติไว้
การชี้ แ จงแสดงความคิ ด เห็ น ตามวรรคหนึ่ง ผู้ เ สนอญั ต ติ ห รื อ ผู้ แ ปรญัต ติอ าจมอบหมาย
เป็นหนังสือให้สมาชิกรัฐสภาผู้อื่นหรือกรรมาธิการท่านใดท่านหนึ่งกระทาแทนได้
ข้อ ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการอาจขอให้
เลขาธิการรัฐสภาแต่งตั้งข้าราชการสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการก็ได้
ข้อ ๗๑ ให้เลขาธิการรัฐสภาประกาศกาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว้ ณ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
มาชี้ แ จงประกอบญั ต ติ ห รื อ ค าแปรญั ต ติ แล้ ว แต่ ก รณี ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า สามวั น หากเรื่ อ งใด
จะก่อให้เกิดผลใช้บงั คับเป็นกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย
ข้อ ๗๒ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา
ล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้ เริ่มพิจารณาคาแปรญัตติใด ให้คาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ หรือที่ประชุมอนุญาตให้เลื่อนการชี้แจงออกไป
ข้อ ๗๓ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด
จะสงวนคาแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้
ข้อ ๗๔ กรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด จะสงวนความเห็นไว้
เพื่อขอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ได้
ข้อ ๗๕ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
ตามที่รัฐสภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อรัฐสภาตามระยะเวลาที่รัฐสภากาหนด
ในที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา คณะกรรมาธิ ก ารมี สิ ท ธิ แ ถลง ชี้ แ จง หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
การกระท าดัง กล่ า วในวรรคหนึ่ ง ในการนี้ คณะกรรมาธิ การจะมอบหมายให้ บุ คคลใดร่ วมแถลง
หรือชี้แจงด้วยก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน
ข้อ ๗๖ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ
ก็ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้รัฐสภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
โดยไม่มีการอภิปราย
ในกรณีที่รัฐสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการให้ประธานรัฐสภาแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รอั ย การ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ให้คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบว่าได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้ น
ประการใดหรือไม่ และให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมรัฐสภา
ข้อ ๗๗ ถ้ารัฐสภามีมติให้คณะกรรมาธิการใดกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในกาหนดเวลาใด และคณะกรรมาธิการนั้นกระทากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาไม่เสร็จภายในเวลาที่กาหนด ประธานคณะกรรมาธิการต้องรายงานให้ประธาน
รัฐสภาทราบโดยด่วน
ให้ ประธานรัฐสภามีอานาจอนุ ญาตให้ขยายเวลาที่กาหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง
การนั บ ระยะเวลาดั ง กล่ า วในวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ริ่ ม นั บ แต่ วั น ที่ รั ฐ สภามี ม ติ
กาหนดระยะเวลา
ข้อ ๗๘ คณะกรรมาธิการต้องเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่รัฐสภา
มีมติมิให้เปิดเผย
ข้อ ๗๙ กรรมาธิการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) สภาผู้ แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ สภาผู้ แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ หรื อ ไม่ มี ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
เพราะเหตุอื่นใด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๕) รัฐสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
แจ้งต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้รัฐสภาตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
หมวด ๔
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สรุ ป ผลการรั บฟั งความคิด เห็ น และรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้นจากร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอมาพร้อมบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้กาหนดโดยชัดแจ้ง
ก่ อ นบรรจุ ระเบีย บวาระการประชุ มรั ฐสภา การพิ จ ารณาถึ งความจ าเป็น ที่จ ะต้ องรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากาหนด
ข้อ ๘๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
ให้ประธานรัฐสภาทาการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่อง ให้ประธานรัฐสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับ
ข้อ ๘๓ ในกรณี ที่ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ก่อนที่
ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย
เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยที่ไม่มีผลทาให้หลักการตามข้อ ๘๑ (๑) หรือสาระสาคัญ
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม
ข้อ ๘๔ เมื่ อ ประธานรั ฐ สภาตรวจสอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว
ไม่พบข้อบกพร่อง ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน
ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ข้อ ๘๕ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีผู้เสนอ
ตามมาตรา ๑๓๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญ เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานรัฐสภา
แจ้งให้ผู้เสนอทราบ หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานรัฐสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งคาแจ้ง
ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัยตามมาตรา ๑๓๔ ประกอบมาตรา ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญ ก็ให้ประธานรัฐสภา
ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้คารับรอง
เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว
หากไม่พิจารณาให้ คารับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้ผู้เสนอทราบ
หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้ แ ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ทุ ก คณะของสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๘๖ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ระท าเป็ น สามวาระ
ตามลาดับ
ข้อ ๘๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง ให้รัฐสภา
พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ในกรณี ที่ รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ห ลั ก การ
ทานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะฉบั บ หรื อ ทั้ ง หมดรวมกั น ก็ ไ ด้ และเมื่ อ รั ฐ สภาได้ มี ม ติ รั บ หลั ก การแล้ ว
ให้รัฐสภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
กรณีตามวรรคสอง ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามข้อ ๘๔ ให้เริ่มนับแต่วันที่ประธานรัฐสภา
ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
ข้อ ๘๘ ในกรณีที่รัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้รัฐสภาพิจารณาตามลาดับต่อไปเป็นวาระที่สอง
การพิจารณาในวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการ
ข้อ ๘๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ จะให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาก็ ไ ด้ และต้ อ งพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ รั ฐ สภาก าหนด
หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ประธานคณะกรรมาธิการ
ต้องรายงานให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภามีอานาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่กาหนดไว้ได้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แล้วแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบภายหลัง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าว
ให้ขยายได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทาได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีรอ้ งขอ หรือเมื่อสมาชิก
รัฐสภาเสนอญัตติโดยมีจานวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติ
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ข้อ ๙๐ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะต้องมีสัดส่วนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจานวนไม่เกินหนึ่งในหกของจานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ประกอบด้วย
การตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ
ให้ตั้งจากบุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทางานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง
ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ และการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้นาความในหมวด ๓
กรรมาธิการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๙๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขัน้ คณะกรรมาธิการที่รัฐสภาตัง้
สมาชิกรัฐสภาผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภา
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะได้กาหนดเวลาแปรญัตติ
สาหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้เป็นอย่างอื่น
การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา
การแปรญั ต ติ เ พิ่ ม มาตราขึ้ น ใหม่ ห รื อตั ด ทอนหรือ แก้ ไขมาตราเดิม ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ หลั กการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ข้อ ๙๒ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว
ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
รายงานต่อประธานรัฐสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง
และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคาแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการ
สงวนค าแปรญั ต ติ ข องผู้ แ ปรญั ต ติ หรื อ มี ก ารสงวนความเห็ น ของกรรมาธิ ก าร และในกรณี ที่
คณะกรรมาธิการมีการรับฟังความคิดเห็นและวิ เคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติให้บันทึก
ข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและให้นาความ
ในข้อ ๗๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ
และในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่ในการพิจารณาในวาระที่สอง
ถ้ารัฐสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดและประธานรัฐสภาเห็นเอง หรือมีสมาชิกรัฐสภาทักท้วง
ต่อประธานรัฐสภาโดยมีจานวนสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้มี
ลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานรัฐสภาสั่งระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ก่อน
และส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ
ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วนิ ิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีกรณีดงั กล่าว และให้นาความในข้อ ๘๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๔ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับแจ้งเรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวด้วยการเงินจากนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๙๓ แล้ว ให้รัฐสภาดาเนินการลงมติในวาระที่สามต่อไป
ถ้านายกรัฐมนตรีไ ม่ให้ คารับรอง ให้ รัฐสภาดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๙๕ ในกรณี ที่ รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนในที่ประชุมรัฐสภาประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ
และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของรัฐสภาในวาระที่สองเรียงตามลาดับมาตรารวมกันไป
ข้อ ๙๖ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลาดับมาตราและ
ให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคาหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวน
คาแปรญัตติ หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม
ให้พิจารณาเรียงตามลาดับมาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้นาความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๗ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๙๖ จนจบร่างแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาได้ แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
ข้อ ๙๘ เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองเสร็จ แล้ ว
ให้รัฐสภาลงมติในวาระที่สามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๙๙ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญก็ดี หรือลงมติในวาระที่สามด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
รัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ดี ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๑๐๐ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๐๒ ต่อไป
ข้อ ๑๐๑ ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณา
ในวาระที่สอง และให้ดาเนินการตามข้อ ๑๐๒ ต่อไป
ข้อ ๑๐๒ ให้ ป ระธานรั ฐ สภาส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ รั ฐ สภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ความเห็น หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องไม่มีขอ้ ทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับ ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป
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ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อรัฐสภา
ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้นมีข้อความใดที่ขัดหรือแย้ง
ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐสภามีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนู ญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป
ข้อ ๑๐๓ ในกรณี ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบ
และได้ดาเนินการตามข้อ ๑๐๒ แล้วมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ประธานรัฐสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสี่ สิบคน ให้นาร่าง
พระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญนั้ น มาพิ จ ารณาทบทวน หากที่ป ระชุ มรัฐสภาลงมติเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ดาเนินการได้
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอนามาพิจารณาทบทวนและ
ให้เหตุผลที่ชัดเจน
การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น และให้กระทาในที่ประชุมรัฐสภา
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญต่อไป
ข้อ ๑๐๔ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ และได้ดาเนินการ
ตามข้อ ๑๐๒ แล้ว ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการ
ตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาชะลอไว้สามวัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอ ยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็น
ต่อประธานรัฐสภาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภาส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
หมวด ๕
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่วนที่ ๑
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึน้
เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
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ข้อ ๑๐๕ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นาความในข้อ ๘๑ ข้อ ๘๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๐๖ ในกรณี ที่ ป ระธานรั ฐสภาได้รับค าร้ องจากสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม
ตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วม
ให้เป็นที่สุด
เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธาน
รัฐสภาแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๑๐๗ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น เพื่อดาเนิ นการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จากประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๐๘ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ ให้กระทาเป็นสามวาระตามลาดับ และให้นาความในหมวด ๔ การเสนอและ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
ตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๐๙ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๗๑ (๑) หรือ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องยับยั้งไว้
โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญ เมื่อกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
ได้ล่วงพ้นไป สมาชิกรัฐสภาอาจเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้ยกร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณา
จากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
มติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
กรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญ
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หมวด ๖
การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๑๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภา
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๑๑ เมื่ อ รั ฐ สภามี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข้ อ ๑๑๐ แล้ ว ให้ รั ฐ สภา สภาผู้ แ ทนราษฎร
หรื อ วุ ฒิ สภา แล้ ว แต่ก รณี พิ จ ารณาร่ างรัฐธรรมนูญแก้ ไขเพิ่ ม เติม ร่ า งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับของแต่ละสภา
เว้นแต่การนับระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๓๖ และการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๒ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ให้เริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ
หมวด ๗
การรับฟังคาชีแ้ จงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องเพื่อรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนู ญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน
ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห้ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขึ้ น พิ จ ารณาก่ อ นให้ ค วามเห็ นชอบ
ให้นาความในหมวด ๓ กรรมาธิการ มาใช้บังคับกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม
หมวด ๘
การเสนอและการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑๓ การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทามิได้
ข้อ ๑๑๔ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต้ อ งแบ่ ง เป็ น มาตรา และต้ อ งมี บั น ทึ ก ประกอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
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(๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ให้กาหนดโดยชัดแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญให้ระบุมาตราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกไว้ในหลักการหรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑๕ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอต่อรัฐสภา ให้ประธานรัฐสภาเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้โดยสะดวก
ตามวิธีการที่ประธานรัฐสภากาหนด
ข้อ ๑๑๖ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ให้เลขาธิการ
รัฐสภาจัดทารายงานผลการดาเนินการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเพื่อให้รัฐสภาทราบด้วย
ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น เป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต่อที่ประชุมรัฐสภา
ข้อ ๑๑๗ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผู้เสนอตามมาตรา ๒๕๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ให้ประธานรัฐสภาทาการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่องให้ประธานรัฐสภาแจ้งผู้เสนอทราบ
ข้อ ๑๑๘ ในกรณีที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่ประธานรัฐสภา
สั่งบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิม
ทุกคนร่วมลงชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติม
เล็กน้อยที่ไม่มีผลทาให้หลักการตามข้อ ๑๑๔ (๑) หรือสาระสาคัญแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิม
ข้อ ๑๑๙ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาภายในสิบห้ าวัน นั บแต่วัน ที่ไ ด้รับญัตตินั้น กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
เว้นแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นับแต่วันที่ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๑๒๐ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทาเป็นสามวาระตามลาดับ
ข้อ ๑๒๑ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่ง ให้รัฐสภาพิจารณาและ
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ห นึ่ ง ขั้ น รั บ หลั ก การ ให้ ใ ช้ วิ ธี เ รี ย กชื่ อ และลงคะแนน
โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
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เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมรัฐสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกัน
รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละฉบับหรือทั้งหมด
รวมกันก็ได้ และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้ลงมติว่าจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
ข้อ ๑๒๒ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภามี ม ติ ใ นวาระที่ ห นึ่ ง รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แก้ไขเพิ่มเติมให้พิจารณาในลาดับต่อไปเป็นวาระที่สอง
ข้อ ๑๒๓ การพิจารณาในวาระที่สอง ให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ ง
จากสมาชิกรัฐสภาเพื่อพิจารณามีจานวนไม่เกินสี่สิบห้าคน และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิก
ของแต่ ล ะสภาจะต้ อ งมี จ านวนตามหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราส่ ว นของจ านวนสมาชิ ก ของแต่ ล ะสภา
และกรรมาธิการที่ตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๑๒๔ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภาผู้ใด
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมาธิการภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่รัฐสภาจะได้กาหนดเวลาแปรญัตติ สาหรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม นั้นไว้
เป็นอย่างอื่น
การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ
แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น
ข้อ ๑๒๕ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธาน
รัฐสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามี
การแปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคาแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนคาแปรญัตติ
ของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย
ข้อ ๑๒๖ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตามข้อ ๑๒๕ แล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันกาหนดวันดังกล่าว
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
ข้อ ๑๒๗ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิ จารณาเสร็จแล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลาดับมาตรา และให้สมาชิก
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รัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคา หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการสงวนคาแปรญัตติหรือ
ที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๒๘ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ
ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วย โดยให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะถ้อยคาหรือข้อความ
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอได้แสดงความคิดเห็นด้วย
ข้อ ๑๒๙ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้น พิจารณาเรี ยงล าดับมาตรา ให้ถือเอา
เสียงข้างมากเป็นประมาณ
ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๗ จนจบร่างแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาได้ แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
ข้อ ๑๓๑ เมื่อได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ส องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้
สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาเป็นวาระที่สามต่อไป
ข้อ ๑๓๒ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายและ
ให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภา ซึ่ ง ในจ านวนนี้ ต้ อ งมี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจาก
พรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิก
วุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
หรือลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบ ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๑๓๔ เมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็ นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว
ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป
ข้อ ๑๓๕ ในกรณีร่างรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ พระมหากษัต ริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่
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หรืออานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่
หรืออานาจได้ ก่อนดาเนินการตามข้อ ๑๓๔ ให้ประธานรัฐสภาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งร่างรัฐธรรมนู ญแก้ไ ขเพิ่มเติมดังกล่าวไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัด ให้มีการ
ออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
(๒) ในกรณี ที่ ผ ลการออกเสี ย งประชามติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๓๔ ต่อไป
(๓) ในกรณี ที่ ผ ลการออกเสี ย งประชามติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
หมวด ๙
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๓๖ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนายกรั ฐ มนตรี ต ามมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ ง
ของรัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อที่ประชุมรัฐสภา
การเสนอชื่อ ตามวรรคหนึ่ ง สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแต่ล ะคนมี สิท ธิเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ ของรัฐธรรมนูญ ตามรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การรับรองตามวรรคสอง ให้กระทาเป็นการเปิดเผย
ให้ประธานประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา
ข้อ ๑๓๗ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อตามข้อ ๑๓๖ ให้กระทาเป็นการเปิดเผยตามข้อ ๕๖ (๒) โดยมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภา และให้ ป ระธานประกาศ
ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมรัฐสภา
เมื่อได้บุคคลที่จะได้รับแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ประธานรัฐสภาแจ้งไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าด้ว ยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอญัตติตอ่ ประธานรัฐสภาเพื่อขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ตอ้ งเสนอชือ่
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นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
ในการพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับญัตติดังกล่าว โดยการออกเสียงลงคะแนนให้กระทาเป็นการเปิดเผยและมติเห็นชอบ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ข้อ ๑๓๙ ในกรณีที่รัฐสภามีมติยกเว้นตามข้อ ๑๓๘ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ต่อที่ประชุมรัฐสภา
โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้
และให้นาความในข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การแถลงนโยบาย
ข้อ ๑๔๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญ
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ประธานดาเนินการให้สมาชิกรัฐสภา
ซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ซักถาม และอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ
ข้อ ๑๔๑ สมาชิ ก รั ฐ สภามี สิ ท ธิ จ ะซั ก ถามและอภิ ป รายทั้ ง ในทางสนั บ สนุ น และคั ด ค้ า น
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สาเร็จผลตามนโยบาย
ข้อ ๑๔๒ รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม หรือข้อคัดค้านของสมาชิกรัฐสภา
เพื่อความสะดวก รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกรัฐสภาที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลาดับไป
หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๑๔๓ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กาหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นาความในหมวด ๒
ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
การเปิดอภิปรายทัว่ ไป
ตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๔๔ เมื่อผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้งขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนู ญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน
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การประชุมรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง จะต้องดาเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้ง โดยให้ประชุมลับ
ข้อ ๑๔๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๕
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๔๖ ในการอภิปรายตามข้อ ๑๔๔ และข้อ ๑๔๕ ให้นาความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๓
การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม และรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
หมวด ๑๒
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ข้อ ๑๔๗ สถานที่ประชุมของรัฐสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไป
ในห้องประชุมรัฐสภาต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่ประธาน
รัฐสภากาหนด บุคคลอื่น ที่ไ ม่ใช่สมาชิกรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อหมดภารกิจต้องออกจาก
ห้องประชุมรัฐสภา
การแต่ ง กายของสมาชิ ก รั ฐ สภานั้ น ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบสมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ สากลนิ ย ม
หรือชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานรัฐสภากาหนด
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในห้องประชุมรัฐสภา
ข้อ ๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานมีอานาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด ห้ามพูด
ในเรื่องที่กาลังปรึกษากันอยู่ ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมรัฐสภา หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมรัฐสภา
โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้
ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมรัฐสภา หากผู้นั้นขัดขืน ประธานมีอานาจสั่งให้
เจ้ า หน้ า ที่ ตารวจรัฐสภาน าตัว ออกจากสถานที่ป ระชุม ของรัฐ สภาหรือ ออกไปให้ พ้ นบริ เวณรัฐสภา
ทั้งนี้ วิธีการหรือขั้นตอนการนาตัวผู้ที่ประธานสั่งให้ออกจากที่ประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภากาหนด
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของประธานย่อมได้รับความคุ้มครอง
คาสั่งของประธานตามข้อนี้ ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้
ข้อ ๑๔๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา
ในที่ประชุมรัฐสภา หรือบริเวณรัฐสภา หรือเข้าฟังการประชุมรัฐสภา ตลอดจนมารยาทของบุคคล
เช่นว่านั้น และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วยการประชุมรัฐสภา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน
รัฐสภากาหนดไว้
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หมวด ๑๓
บทสุดท้าย
ข้อ ๑๕๐ ถ้าประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้งดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี
หากที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติก็ให้งดใช้ได้
ข้อ ๑๕๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๙ ของรัฐธรรมนูญ ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้
ให้เป็นอานาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้น
เป็นเด็ดขาด
การขอให้ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคหนึ่ ง อาจกระท าได้ โ ดยประธานขอปรึ ก ษา
หรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสี่สิบคน
ข้อ ๑๕๒ การขอแก้ไ ขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ต้องเสนอเป็นญัต ติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรอง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบคน
การเสนอและพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่งให้นาข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายประสงค์จะให้มีการโฆษณาคาชี้แจงตามมาตรา ๑๒๔
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลนัน้ ยื่นคาร้องขอต่อประธานรัฐสภาตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากาหนด
คาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น
ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาคาร้องขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรโฆษณาคาชี้แจงดังกล่าว ให้เลขาธิการรัฐสภาดาเนินการโฆษณา
คาชี้แจงดังกล่าวด้วยวิธีปิดประกาศไว้ ณ บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ มีกาหนด
ระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ประธานรัฐสภาเห็นควรจัดให้มีการโฆษณาคาชี้แจง และให้ส่งสมาชิกรัฐสภา
เพื่อทราบ ในการนี้ ประธานรัฐสภาอาจจัดให้มีการโฆษณาคาชี้แจงนั้นโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
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