
 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  วุฒิสภาจึงตราขอบังคับการประชุมวุฒิสภาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ ๔ ใหประธานวุฒิสภารักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ

ตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 

 

 

ขอ ๕ ในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคร้ังแรก  ใหเลขาธิการวุฒิสภา  

เชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุม

วุฒิสภาดําเนินการเลือกต้ังประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา  และเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภา

ดําเนินการในเรื่องอื่นที่จําเปนจะตองประชุมปรึกษาในการประชุมคร้ังนั้นดวย 

ในการดําเนินการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ถาผูเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมไดรับการ

เสนอชื่อเปนประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา  ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดในลําดับถัดไปซึ่งอยู 

ในที่ประชุมเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม 

ขอ ๖ ในการเลือกประธานวุฒิสภา  สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ   

การเสนอนั้นตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน 

กอนที่จะดําเนินการเลือกต้ังประธานวุฒิสภานั้น  ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง   

กลาวแสดงวิสัยทัศนในการที่จะดํารงตําแหนงตอที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด   

ถามีการเสนอชื่อผูใดเพียงชื่อเดียว  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
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ถามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกวาสองชื่อ  ใหมีการลงคะแนนเปนการลับโดยการเขียนชื่อ  

ผูซ่ึงตนประสงคจะเลือกลงบนแผนกระดาษ  ใสซองที่เจาหนาที่จัดให  แลวใหเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับ

อักษรมาลงคะแนนเปนรายคน  โดยนําซองใสลงในภาชนะที่จัดไวเพื่อการนั้น  ในการตรวจนับคะแนน  

ใหประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

กรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ  ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากัน  

ใหเลือกใหมอีกคร้ังหนึ่ง  แตถาคะแนนเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลาก 

กรณีมีการเสนอชื่อมากกวาสองชื่อ  ใหผูไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมเปนผูไดรับเลือก  แตถาผูไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุม  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคน  และผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองหนึ่งคน   

ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับดังกลาวมาใหสมาชิกลงคะแนน  หรือ 

(๒) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกเกินกวาหนึ่งคน  ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดดังกลาว  

มาใหสมาชิกลงคะแนน  หรือ 

(๓) ถามีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกหนึ่งคนและมีผูไดคะแนนสูงสุดลําดับที่สองเกินกวา  

หนึ่งคน  ใหนําชื่อผูไดคะแนนสูงสุดลําดับแรกและลําดับที่สองทุกคนมาใหสมาชิกลงคะแนน 

ทั้งนี้  ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  แตถาคะแนนเทากัน  ใหใชวิธีจับสลาก 

ใหประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุมวุฒิสภา  และส่ังใหเจาหนาที่  

ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นดวย 

ขอ ๗ ในการเลือกรองประธานวุฒิสภา  ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ วุฒิสภามีมติใหมีรองประธานวุฒิสภาสองคน   ใหเลือกรองประธานวุฒิสภา 

คนที่หนึ่งกอน  แลวจึงเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง 

ขอ ๘ ในการเลือกประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง  ใหนําความ  

ในขอ  ๖  และขอ  ๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙ เมื่อไดเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว  ใหเลขาธิการวุฒิสภา   

มีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความขึ้นกราบบังคมทูล 
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เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงต้ังประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาแลว  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังสภาผูแทนราษฎร  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง  และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทราบดวย 

หมวด  ๒ 
อํานาจและหนาที่ของประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  และเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

ขอ ๑๐ ประธานวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินกิจการของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
(๒) เปนประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
(๓) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมวุฒิสภาตลอดถึงบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา 
(๔) เปนผูแทนวุฒิสภาในกิจการภายนอก 
(๕) แตงต้ังกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ  อันเปนประโยชนตอกิจการของวุฒิสภา 
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๑ รองประธานวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานวุฒิสภาในกิจการอันเปนอํานาจ

และหนาที่ของประธานวุฒิสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีประธานวุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา  ถาทั้งประธานวุฒิสภาและ  
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไมมีหรือไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานวุฒิสภา
คนที่สองเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานวุฒิสภา 

ขอ ๑๒ เลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) นดัประชุมวุฒิสภา  และนัดประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังแรก 
(๒) เชิญผู เปนประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ   

เขาปฏิบัติหนาที่ 
(๓) ชวยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๔) ควบคุมการทํารายงานการประชุมทั้งปวง 
(๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผูที่เกี่ยวของ 
(๖) รักษาสรรพเอกสาร  ขอมูล  และทรัพยสินของวุฒิสภา 
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(๗) ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

(๘) กํากับดูแลการปฏิบั ติงานของขาราชการและเจาหนาที่ให เปนไปตามกฎหมาย   

และขอบังคับนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

(๙) หนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว  หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  หรือตามที่

ประธานวุฒสิภามอบหมาย 
หมวด  ๓ 

การประชุมวุฒิสภา 
 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีการประชุม 

 

 

ขอ ๑๓ การประชุมวุฒิสภายอมเปนการเปดเผย  แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวน   

ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาแลวแตกรณี  รองขอใหประชุมลับ  

ก็ใหประชุมลับ 

ในการประชุมวุฒิสภาเฉพาะที่ เปนการเปดเผย  ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมได  

ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว  และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง

วิทยุกระจายเสียง  และหรือวิทยุโทรทัศน  และจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางเครื่องขยายเสียงและ

หรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา  และลามภาษามือ  หากมีเหตุขัดของใหแจง 

ที่ประชุมทราบ 

ในการประชุมลับ  ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได   

ก็แตเฉพาะสมาชิก  รัฐมนตรี  และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม  และหามใชเคร่ือง

บันทึกเสียง  หรือเครื่องมือส่ือสารใด ๆ  ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา 

ขอ ๑๔ ใหมีการประชุมวุฒิสภาคร้ังแรกภายในสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสามัญ 

หรือวิสามัญของรัฐสภา  เวนแตประธานวุฒิสภาเห็นวาไมมีวาระที่จะพิจารณา  ในกรณีเชนนั้น 

ใหประธานวุฒิสภาแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา 
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การประชุมคร้ังตอไปให เปนไปตามมติที่ประชุมวุฒิสภา   ประธานวุฒิสภาอาจสั่งงด 

การประชุมคร้ังใดก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเร่ืองที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม  แตตองแจงให

สมาชิกทราบลวงหนา 

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหเรียกประชุมเปนพิเศษ  ก็ให

เรียกประชุมได 

ขอ ๑๕ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือ  เวนแตเมื่อไดแจงนัดในที่ประชุมวุฒิสภาแลว   

จึงใหทําหนังสือแจงเฉพาะสมาชิกที่ไมไดมาประชุม 

การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  แตประธานวุฒิสภาจะนัดเร็วกวานั้นก็ได  

เมื่อเห็นวาเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ  ๑๐๗  ใหสงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่ เกี่ยวของ   

ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม  แตประธานวุฒิสภาจะใหสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นวา

จําเปนหรือสมควร 

ขอ ๑๗ การนัดประชุมหรือการสงเอกสารตามขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  อาจดําเนินการ 

ทางโทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเมื่อประธานวุฒิสภา

เห็นสมควรก็ได 

ขอ ๑๘ การจัดระเบียบวาระการประชุม  ใหจัดลําดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

(๒) รับรองรายงานการประชุม 

(๓) กระทูถาม 

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

(๕) เร่ืองที่คางพิจารณา 

(๖) เร่ืองที่เสนอใหม 

(๗) เร่ืองอื่น  ๆ  

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน  จะจัดไวในลําดับใดของระเบียบวาระ  

การประชมุก็ได 
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ขอ ๑๙ ใหสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไวกอนเขาประชุมทุกคราว  และเมื่อมี
สัญญาณใหเขาประชุม  ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว 

เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปน
องคประชุม  เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทูถาม  ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได 

เมื่อประธานของที่ประชุมข้ึนบัลลังก  ใหผูที่อยูในที่ประชุมวุฒิสภายืนข้ึนจนกวาประธาน 
ของที่ประชุมจะไดนั่งลง 

ขอ ๒๐ เมื่อพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว  จํานวนสมาชิกยังไมครบองคประชุม  
ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหเลื่อนการประชุมไปก็ได 

ขอ ๒๑ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมหรือพนกําหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแลว  ประธาน
วุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาไมอาจมาประชุมได  ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ  
ในกรณีเชนนี้ใหเลขาธิการวุฒิสภาขออนุมัติที่ประชุมวุฒิสภา  เพื่อเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยู 
ในที่ประชุมวุฒิสภาเปนประธานชั่วคราวของที่ประชุม  เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาดําเนินการเลือกต้ัง
ประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุมคร้ังนั้น  โดยใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
สวนการลงคะแนนเลือกต้ังประธานเฉพาะคราว  ใหกระทําเปนการเปดเผยตามขอ  ๖๗   

ขอ ๒๒ ในการประชุมวุฒิสภา  ใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบ
วาระการประชุม  และตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว  เวนแต 
ที่ประชุมวุฒิสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมวุฒิสภา  ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ  เมื่อประธาน
ของที่ประชุมอนุญาตแลวจึงยืนข้ึนกลาวได  และตองเปนคํากลาวกับประธานของที่ประชุม 

ขอ ๒๔ ถารัฐมนตรี  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  
หรือผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย  ขอแถลงหรือชี้แจงเร่ืองใดที่เกี่ยวของตอที่ประชุมวุฒิสภา  ใหประธาน 
ของที่ประชุมพิจารณาอนุญาต 

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจงในเร่ืองที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได   
ขอ ๒๕ ในกรณีที่วุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  

องคกรตามรัฐธรรมนูญ  หรือหนวยงานอื่นที่กฎหมายกําหนดใหตองรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตอวุฒิสภา  ใหผูแทนขององคกรนั้นมีสิทธิเขาแถลงหรือชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภาได  เมื่อประธานของ
ที่ประชุมอนุญาต 

ในการแถลงหรือชี้แจง  ใหนําความในขอ  ๒๔  ขอ  ๕๕  ขอ  ๕๖  ขอ  ๕๗  และขอ  ๕๘   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมวุฒิสภาในปญหาใด  ๆ  กําหนด
วิธีการตรวจสอบองคประชุม  ส่ังพักการประชุม  เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุมไดตามที่
เห็นสมควร 

ถาประธานวุฒิสภาลงจากบัลลังกโดยมิไดมอบหมายใหรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ใหเลิกการประชุม 

ขอ ๒๗ รายงานการประชุมวุฒิสภา  เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาตรวจแลว  
กอนที่จะเสนอใหวุฒิสภารับรอง  ใหทําสําเนาวางไวสามฉบับ  ณ  ที่ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไดประกาศกําหนดไว  ไมนอยกวาสามวัน  เพื่อใหสมาชิกตรวจดูได 

รายงานการประชุมวุฒิสภาทุกคร้ังจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม  ที่ลาประชุม  และที่ขาด
ประชุม  และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแตละเร่ือง 

สมาชิกมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวุฒิสภาดังกลาวใหตรงตามที่เปนจริง   
โดยย่ืนคําขอแกไขเพิ่มเติมตอประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  ถาคณะกรรมาธิการ
ดังกลาว  ไมยอมแกไขเพิ่มเติมใหตามที่ขอ  สมาชิกผูนั้นมีสิทธิที่จะยืนยันคําขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อขอให
วุฒิสภาวินิจฉัย 

ขอ ๒๘ ในการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาคร้ังใด  ถามีผูใดกลาวถอยคําหรือขอความใด ๆ  
และไดมีการถอนหรือถูกส่ังใหถอนถอยคําหรือขอความนั้นแลว  ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาวาสมควรจะตัดถอยคําหรือขอความดังกลาวออกหรือไม  ถาเห็นสมควรใหตัดออก   
ใหบันทึกวา  “มีการถอนคําพูด”  หรือ  “ถูกส่ังใหถอนคําพูด”  แลวแตกรณี  ไวในรายงานการประชุม
วุฒิสภาคร้ังนั้น   สวนถอยคําหรือขอความที่ ตัดออกใหบันทึกไวในรายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการวุฒิสภาดวย 

ขอ ๒๙ รายงานการประชุมวุฒิสภาคร้ังใด  เมื่อไดวางสําเนาไวเพื่อใหสมาชิกตรวจดูแลว   
ถามีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลังโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมเอง  หรือโดย
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สมาชิกขอใหแกไขเพิ่ม เติมก็ตาม   ในคราวที่ วุฒิสภาพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น
คณะกรรมาธิการดังกลาวจะตองแถลงตอที่ประชุมวุฒิสภาถึงการแกไขเพิ่มเติมนั้นดวย 

ขอ ๓๐ เมื่อวุฒิสภาไดรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาคร้ังใดแลว  ใหประธานวุฒิสภา   
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่มีเหตุทําใหประธานวุฒิสภาไมอาจลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาได  
ใหเลขาธิการวุฒิสภาบันทึกเหตุนั้นไว  และเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของรายงาน 
การประชุมนั้นแทน 

ขอ ๓๑ วุฒิสภาอาจมีมติมิใหจดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมด  หรือแตเพียงบางสวน
ก็ได  แตใหมีบันทึกพฤติการณไว 

ขอ ๓๒ การเปดเผยรายงานการประชุมลับ  ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อใหวุฒิสภามีมติวาจะเปดเผยหรือไม 

ขอ ๓๓ วุฒิสภาอาจมีมติหามโฆษณาขอความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน
สําคัญของแผนดินที่มีการกลาวหรือปรากฏในการประชุมได 

ขอ ๓๔ ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมวุฒิสภา  ทั้งนี้  
นอกจากรายงานการประชุมลับที่มิไดมีมติของวุฒิสภาใหเปดเผย  และขอความที่หามโฆษณาตาม 
ขอ  ๓๓ 

สวนที่  ๒ 
การเสนอญัตติ 

 

 

ขอ ๓๕ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานวุฒิสภา  และตองมีสมาชิก

รับรองไมนอยกวาหาคน  ทั้งนี้  เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๖ ญัตติตามมาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๖๑  และมาตรา  ๒๗๑  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  

หรือญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  ไมตองมีผูรับรอง 

ขอ ๓๗ ญัตติขอใหวุฒิสภามีมติใหรัฐมนตรีผูใดเขารวมประชุมในเร่ืองใดในที่ประชุม

วุฒิสภาตามมาตรา  ๑๗๗  ของรัฐธรรมนูญ  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 

สิบคน 
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ขอ ๓๘ ญัตติขอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือญัตติขอให
วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  ถาสมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรอง 
ไมนอยกวาสิบคน 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง  กรณีขอใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญแลวแตกรณีนั้น  จะตองระบุกิจการหรือเร่ืองใหชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน  และจะตองไมซํ้า
หรือซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะตาง  ๆ   

ขอ ๓๙ ญัตติขอใหวุฒิสภามีมติในกรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางวุฒิสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาล  ต้ังแตสององคกรข้ึนไปตามมาตรา  ๒๑๔   
ของรัฐธรรมนูญ  ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน 

ขอ ๔๐ ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ 
(๑) ขอใหปรึกษาเปนเร่ืองดวน 
(๒) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ขอใหลงมติตามขอ  ๓๑  หรือขอ  ๓๓ 
(๔) ญัตติตามขอ  ๔๑  ขอ  ๖๖  ขอ  ๖๗  ขอ  ๖๘  ขอ  ๗๔  ขอ  ๑๔๐  หรือขอ  ๑๘๑ 
(๕) ญัตติที่ประธานของที่ประชุมอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๔๑ เมื่อที่ประชุมวุฒิสภากําลังปรึกษาญัตติใดอยู  หามมิใหเสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่มิใชรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือ 

รางพระราชบัญญัติ 
(๒) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่ เปนเ ร่ืองเดียวกัน   ทํานองเดียวกัน   หรือ 

เกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพรอมกัน 
(๓) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา  หรือขอใหบุคคลใดสงเอกสาร  หรือ

มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
(๔) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอใหเลื่อนการปรึกษา 
(๖) ขอใหปดอภิปราย 
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(๗) ขอใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา 

ญัตติตาม  (๓)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว   

หามมิใหเสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก 

ขอ ๔๒ ญัตติตามขอ  ๔๑  (๖)  และ  (๗)  หามมิใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปราย

ของตน 

ขอ ๔๓ ญัตติตามขอ  ๔๑  (๗)  หามมิใหเสนอ 

(๑) ในการพิจารณาญัตติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

(๒) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 

(๓) ในการพิจารณาเลือก  แตงต้ัง  ใหคําแนะนํา  หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง

ตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายอื่น 

(๔) ในการพิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา  ญัตติเดิมเปนอันตกไป 

ขอ ๔๕ ญัตติที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ผู เสนอและผู รับรองตองลงลายมือชื่อ 

ทายญัตติที่เสนอ 

ขอ ๔๖ ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ใหผูรับรองแสดงการรับรองโดยวิธียกมือ

ข้ึนพนศีรษะ 

ขอ ๔๗ การแกไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาส่ังบรรจุเขาระเบียบวาระ  

การประชุมและไดสงใหสมาชิกแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภา 

ขอ ๔๘ การถอนคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได  แตการขอแกไขเพิ่มเติมคําแปรญัตติ   

จะกระทําไดเฉพาะภายในกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอ  ๑๔๒ 

ขอ ๔๙ การถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใด  หรือจากการเปนผูรับรอง  ใหทําเปน

หนังสือย่ืนตอประธานวุฒิสภา  และจะกระทําไดเฉพาะกอนที่ประธานวุฒิสภาส่ังบรรจุญัตตินั้น 

เขาระเบียบวาระการประชุม   

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่ังบรรจุญัตติตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุมแลว   

จะถอนชื่อไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภา 
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ขอ ๕๐ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแลว  ถาผูเสนอญัตติไมชี้แจงในที่
ประชุมวุฒิสภา  หรือผูเสนอญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  
ญัตตินั้นเปนอันตกไป  เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาเห็นเปนอยางอื่น   

คําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแลว  ถาผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม
วุฒิสภา  หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภาโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย  คําแปร
ญัตตินั้นเปนอันตกไป 

การมอบหมายใหชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นตองมอบแกสมาชิก  และ
ทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานของที่ประชุมกอนวาระพิจารณาญัตติหรือคําแปรญัตตินั้น 

ขอ ๕๑ ญัตติใดตกไปแลว  หามมิใหนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกในสมัย
ประชุมเดียวกัน  เวนแตประธานวุฒิสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นวาพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป 

สวนที่  ๓ 
การอภิปราย 

 

 

ขอ ๕๒ ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ  แตถาผูเสนอญัตติมีหลายคน  ใหประธาน   
ของที่ประชุมอนุญาตใหใชสิทธิอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

กรรมาธิการซ่ึงไดสงวนความเห็น  กรรมาธิการผูรับมอบหมายจากกรรมาธิการซ่ึงไดสงวน
ความเห็น  ผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวนคําแปรญัตติ  หรือสมาชิกผูรับมอบหมายจากผูแปรญัตติซ่ึงไดสงวน 
คําแปรญัตติไวในข้ันคณะกรรมาธิการ  ใหมีฐานะเสมือนเปนผูเสนอญัตติดวย 

ขอ ๕๓ เมื่อผูอภิปรายกอนตามขอ  ๕๒  ไดอภิปรายแลว  การอภิปรายในลําดับตอไปจะตอง
เปนการอภิปรายสลับกันระหวางฝายคัดคานและฝายสนับสนุน  เวนแตในวาระของฝายใดไมม ี
ผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนได 

การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคัดคานยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ  และมิใหนับเปนวาระ
อภิปรายของฝายใด 

ขอ ๕๔ ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานของที่ประชุมจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตให
คํานึงถึงผูเสนอญัตติ  ผูแปรญัตติ  ผูรับรองญัตติหรือผูรับรองคําแปรญัตติ  และผูซ่ึงยังไมไดอภิปรายดวย 

ขอ ๕๕ การอภิปรายตองอยูในประเ ด็นหรือเกี่ยวกับประเ ด็นที่ กํ าลังปรึกษากันอยู   
ตองไมฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือซํ้ากับผูอื่น  หรือใชภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน  และ 
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หามมิใหนําเอกสารใด ๆ  มาอาน  หรือนําวัตถุใด ๆ  เขามาแสดงในที่ประชุมวุฒิสภา  เวนแตประธาน 
ของที่ประชุมจะอนุญาต  แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิสมาชิกที่จะเขียนคําอภิปรายของตนและอานคํา 
อภิปรายนั้นในที่ประชุมวุฒิสภา 

หามมิใหผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  และ 
หามมิใหกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย  หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด  โดยไมจําเปน 

ขอ ๕๖ ถาประธานของที่ประชุมเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานของที่
ประชุมจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได  แมจะมิไดฝาฝนขอ  ๕๕  ก็ตาม 

ขอ ๕๗ สมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนขอบังคับและประสงคจะประทวง  ใหยืนและยกมือข้ึน  
พนศีรษะ  ประธานของที่ประชุมจะตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง  แลวใหประธานของที่ประชุมวินิจฉัยวา 
ไดมีการฝาฝนขอบังคับตามที่ประทวงนั้นหรือไม  คําวินิจฉัยของประธานของที่ประชุมดังกลาว  ใหถือเปน
เด็ดขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัว 
หรือเร่ืองอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น  และเมื่อประธานของที่ประชุมวินิจฉัยวาการอภิปรายนั้น 
เปนการฝาฝนขอบังคับ  ประธานของที่ประชุมอาจสั่งใหผูอภิปรายถอนคําพูด  และผูอภิปรายตองปฏิบัติ
ตามคําส่ัง 

ขอ ๕๘ ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนไดเอง  หรือเมื่อมีผูประทวง  หรือตามคําส่ังของ
ประธานของที่ประชุมตามขอ  ๕๗ 

ขอ ๕๙ การอภิปรายเปนอันยุติ  เมื่อ 
(๑) ไมมีผูใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหปดอภิปราย 
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติใหยกเร่ืองอื่นข้ึนปรึกษา 
ขอ ๖๐ ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมพิจารณาเห็นวา  ไดอภิปรายกันพอสมควรแลว   

จะขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได 
ขอ ๖๑ เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว  หามมิใหผูใดอภิปรายอีก  นอกจากในกรณีที่ที่ประชุม

วุฒิสภาจะตองลงมติในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู  จึงใหผูมีสิทธิอภิปรายกอนอภิปรายสรุปไดอีกคร้ังหนึ่ง
เปนคร้ังสุดทายกอนจะลงมติ  เมื่อการอภิปรายไดส้ินสุดแลว  ใหประธานของที่ประชุมใหสัญญาณ 
แจงสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ 
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ขอ ๖๒ ประธานของที่ประชุมอาจอนุญาตใหบุคคลใด ๆ  ชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุม
วุฒิสภาก็ได 

ขอ ๖๓ ถาประธานของที่ประชุมใหสัญญาณดวยการเคาะคอนหรือยืนข้ึน  ใหผูที่กําลังพูดอยู
หยุดพูดและนั่งลงทันที  และใหทุกคนนั่งฟงประธานของที่ประชุม 

ในกรณีอานพระบรมราชโองการหรือกระแสพระราชดํารัส  ใหผูอยูในที่ประชุมวุฒิสภายืนฟง
ดวยอาการสํารวมตลอดเวลาที่อาน 

สวนที่  ๔ 
การลงมติ 

 

 

ขอ ๖๔ ในกรณีที่จะตองมีมติของวุฒิสภา  ใหประธานของที่ประชุมขอใหที่ประชุมวุฒิสภา
ลงมติ 

การลงมติตองมีสมาชิกครบองคประชุม  โดยใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ  เวนแตที่มี
กฎหมายหรือขอบังคับนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๖๕ เสียงขางมากตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ในกรณีความเห็นของ 
ที่ประชุมวุฒิสภามีสองฝาย  ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากกวา  และในกรณีความเห็นของ 
ที่ประชุมวุฒิสภามีเกินสองฝาย  ใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด 

การออกเสียงชี้ขาดของประธานของที่ประชุม  ใหกระทําเปนการเปดเผยโดยจะใหเหตุผล  
หรือไมก็ได 

ขอ ๖๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการ
เปดเผย  เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคนขอใหกระทําเปนการลับ  จึงให
ลงคะแนนลับ  แตถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม
วุฒิสภา  ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย 

ขอ ๖๗ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด 
(๒) ยกมือข้ึนพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน  ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนน 

สีน้ําเงิน  ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง  สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว  
โดยบัตรลงคะแนนดังกลาว  ใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวย 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายคนตามวิธีที่ประธาน   
ของที่ประชุมกําหนด   

(๔) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยนั้น  ใหใชวิธีตาม  (๑)  จะใชวิธีตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)   

ไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติ  หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหมตามขอ  ๗๔ 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม  (๑)  ใหใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธาน  

ของที่ประชุมจะไดส่ังปดการออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม  (๒)  ใหประธานของที่ประชุมส่ังใหเจาหนาที่ไปรับบัตร

ลงคะแนนจากสมาชิกมา  เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนนตอไป 
ขอ ๖๘ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด   
(๒) เขียนเคร่ืองหมายบนแผนกระดาษใสซองที่ เจาหนาที่ จัดให   ผู เ ห็นดวยให เ ขียน

เคร่ืองหมายถูก  ( )  ผูไมเห็นดวยใหเขียนเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เคร่ืองหมายวงกลม  (O) 

(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณ ี  
การออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๑)  ใหใชเคร่ืองออกเสียงลงคะแนนไดจนกวาประธาน   

ของที่ประชุมจะไดส่ังปดการออกเสียงลงคะแนน 
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๒)  ใหสมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว  และใหประธาน  

ของที่ประชุมส่ังใหเจาหนาที่แจกกระดาษและซองใหแกสมาชิกทุกคน   และเมื่อสมาชิกเขียน
เคร่ืองหมายบนแผนกระดาษใสซองแลว  ใหประธานของที่ประชุมส่ังใหเจาหนาที่ไปรับมา  เพื่อสง
ใหแกกรรมการตรวจนับคะแนนดําเนินการตอไป  และในการตรวจนับคะแนนใหประธานของที่ประชุม
เชิญสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

ขอ ๖๙ กอนออกเสียงลงคะแนนลับ  ใหประธานของที่ประชุมใหสัญญาณแจงสมาชิกทราบ
เพื่อพรอมที่จะออกเสียงลงคะแนนลับ 

ขอ ๗๐ ลําดับการลงมตินั้น  ใหลงมติในญัตติสุดทายกอนแลวยอนเปนลําดับไปหาญัตติตน  
แตมิใหถือวาความผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้  เปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับคะแนน  
เสร็จแลวเปนอันเสียไป 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๗๑ ประธานของที่ประชุมมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ   

เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเปนอยางอื่น 

ขอ ๗๒ สมาชิกซ่ึงเขามาในที่ประชุมวุฒิสภาระหวางการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีออกเสียง

ลงคะแนนเปดเผยตามขอ  ๖๗  (๑)  หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามขอ  ๖๘  (๑)  อาจลงคะแนนไดกอน

ประธานของที่ประชุมส่ังปดการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยวิธีอื่น   

อาจลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จได  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีอื่น  

อาจลงคะแนนไดกอนประธานของที่ประชุมส่ังใหนับคะแนนเสียง 

ขอ ๗๓ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว  ใหประธานของที่ประชุมประกาศมติตอที่ประชุม

วุฒิสภาทันที  ในกรณีเร่ืองใดรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนน

เสียงถึงจํานวนเทาใด  ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาไดประกาศมติตอที่ประชุมวุฒิสภาจากผลการออกเสียงลงคะแนน  

ดวยวิธีตามขอ  ๖๘  (๒)  แลว  ใหประธานของที่ประชุมส่ังใหเจาหนาที่ทําลายบัตรออกเสียงลงคะแนน

นั้นดวย 

ขอ ๗๔ ในการนับคะแนนเสียงคร้ังใด  ถาสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน  

ใหมีการนับคะแนนเสียงใหม  ก็ใหมีการนับใหม  เวนแตคะแนนเสียงมีความตางกันเกินกวาสิบคะแนน  

จะขอใหมีการนับคะแนนเสียงใหมมิได 

การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหเปลี่ยนวิธีลงคะแนนเปนวิธีตามขอ  ๖๗  หรือ 

ขอ  ๖๘  ซ่ึงอยูในลําดับถัดไป  แลวแตกรณี  เวนแตรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดวิธีลงคะแนน 

ไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 

การนับคะแนนเสียงโดยวิธีตามขอ  ๖๗  (๓)  หรือขอ  ๖๘  (๒)  จะขอใหมีการนับคะแนน

เสียงใหมอีกมิได 

ขอ ๗๕ ญัตติใดไมมีผูคัดคาน  ใหประธานของที่ประชุมถามที่ประชุมวุฒิสภาวามีผูเห็น   

เปนอยางอื่นหรือไม  เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยกับญัตตินั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือ

รางพระราชบัญญัติ  หรือเร่ืองอื่นใดที่รัฐธรรมนูญหรือขอบังคับนี้กําหนดใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัย  

โดยการออกเสียงลงคะแนน 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๗๖ ใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 
แตละคน  และเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว  ณ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อใหประชาชน 
เขาไปตรวจสอบได  เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ   

หมวด  ๔ 
กรรมาธิการ 

 

 

ขอ ๗๗ ให วุฒิ ส ภา ต้ั ง คณะก รรม า ธิ ก า รสามัญประจํ า วุฒิ ส ภา ข้ึน เพื่ อพิ จ า รณ า 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมนอยกวา
เกาคนแตไมเกินสิบหาคน  และใหมีจํานวนย่ีสิบสองคณะ  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการการกีฬา 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬาของชาติ  รวมทั้งศึกษาปญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๒) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  การสหกรณ   
การพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  และธุรกิจการเกษตร  แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคทางการ
พัฒนาการเกษตร  อาหาร  การสหกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๓) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการคมนาคม   ทั้งการจราจรทางบก   ทางน้ํา  ทางอากาศ  ทางอวกาศ   
การขนสงมวลชน  การขนสงสินคา  การพาณิชยนาวี  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๔) คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  สถาบันการเงิน 
ของประเทศ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๕) คณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการตางประเทศ   ความสัมพันธระหวางประเทศ   คนไทยโพนทะเล  
สถานการณใด ๆ  ที่เกิดข้ึนอันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชน  รวมทั้งภาพลักษณของประเทศ   
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๖) คณะกรรมาธิการการทหาร 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  การปองกัน  การรักษาความมั่นคง  การปกปองผลประโยชน
ของชาติ  การพัฒนาประเทศ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๗) คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว  รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรค 
ของการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ  การพัฒนาระบบราชการ  การปฏิบัติของเจาหนาที่ 
ฝายปกครอง  การกระจายอํานาจ  พิจารณาศึกษานโยบายในการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๙) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร  การสงเสริมพัฒนา  การจัดหา  การใช  การอนุรักษพลังงาน   
การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  การศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหา
อุปสรรคจากการจัดหาและการใชพลังงาน  ความมั่นคงดานพลังงาน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๐) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการดําเนินการอื่น ๆ   



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๑) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการ   
และผูดอยโอกาส 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ
ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูดอยโอกาส  รวมทั้งประสานกับ
องคกรภายในประเทศ  ตางประเทศ  ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติ  และองคกรปกครองทองถิ่น
เกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการแกปญหาเด็ก  เยาวชน   สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการ   
และผูดอยโอกาส  การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยู  การคุมครองและ
ดูแลผูยากไร  การพัฒนาสังคม  การสงเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตอบุคคล  การสรางหลักประกันความมั่นคง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม  และ 
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๒) คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหารงานยุติธรรม  กระบวนการ
ยุติธรรม  การตํารวจ  อัยการ  และราชทัณฑ  การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ปองกันและรักษา 
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๓) คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยและแรงงานตางดาวในประเทศ  ทั้งในและนอกระบบ  
แรงงานไทยในตางประเทศ  ผูประกอบอาชีพอิสระ  การใหสวัสดิการ  การประกันสังคม  และอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวของ 

(๑๔) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหาร  การสงเสริมและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  การสื่อสารสาธารณะ  โทรคมนาคม  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๑๕) คณะกรรมาธิการการศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับศาสนา  การอุปถัมภและคุมครองศาสนา  การอนุรักษและการสืบสานศิลปะ  

ประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  

วัฒนธรรม  เอกลักษณและอัตลักษณไทย  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๖) คณะกรรมาธิการการศึกษา 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่ เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ   

การใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน  โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน  เปนธรรมและทั่วถึง  

เนนความเปนเลิศทางปญญา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  ความเปนไทยบนพื้นฐาน 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และความเปนอิสระ 

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

(๑๗) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การพัฒนาระบบสุขภาพ  การบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม

และไดมาตรฐาน  โดยรวมถึงการรักษาพยาบาล  การควบคุมและปองกันโรค  การฟนฟู  การสงเสริม 

สุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๑๘) คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ  

กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และนโยบายของรัฐบาลในดานงบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการรับ  

การใชจายเงินงบประมาณประจําปของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ 

(๑๙) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเ ร่ืองใด  ๆ   ที่ เ ก่ียวกับการจัดการที่ ดิน   การจัดการทรัพยากรน้ํ า   การบริหารจัดการ



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตลอดจนการสงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม  ศึกษา

ปญหาการใช  การปองกัน  การแกไข  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
(๒๐) คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต  และเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาศึกษา  และ

ตรวจสอบเ ร่ืองการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น   
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน  และศึกษาเร่ืองใด ๆ  เกี่ยวกับกลไก  
กระบวนการและมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

(๒๑) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  การพาณิชยและอุตสาหกรรม 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  การพาณิชยและอุตสาหกรรม  
การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๒๒) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ  องคกร
เอกชน  และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน  ติดตาม  ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ  การคุมครองผูบริโภค  ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค   
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 หากมีความจําเปนหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะต้ังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
เพิ่มข้ึนหรือลดจํานวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได 

 สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดไมเกินสองคณะ  
เวนแตสมาชิกที่ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  ใหดํารงตําแหนง
กรรมาธิการสามัญประจํ า วุฒิสภาไดหนึ่ งคณะ   สําหรับสมาชิกผู ดํ ารงตําแหนง เลขานุการ
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
อื่นอีกมิได 

ขอ ๗๘ การสรรหาสมาชิกใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ  ๗๗  

ใหที่ประชุมวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสามสิบคน  และใหสมาชิก

แตละคนแสดงความจํานงโดยย่ืนตอคณะกรรมาธิการสามัญ  ตามแบบที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนด  



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

เพื่อที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดไม เกินสองคณะ   ในกรณี 

ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดมีสมาชิกย่ืนแสดงความจํานงจะดํารงตําแหนงไว 

นอยกวาหรือเกินกวาจํานวนที่จะมีไดในคณะกรรมาธิการในคณะนั้น  ใหใชวิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิก

ที่เกี่ยวของหรือใชวิธีจับสลาก 

การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  ใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเลือกจาก

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อสมาชิกที่มาจากการสรรหาหรือการเลือกต้ังชุดใหมเขารับหนาที่  ใหมีการดําเนินการสรรหา

คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ  ๗๗  ใหมทั้งหมด 

ขอ ๗๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในระหวางคณะกรรมาธิการสามัญประจํา

วุฒิสภาคณะตาง ๆ  ตามขอ  ๗๗  ที่อาจมีความไมชัดเจนหรืออาจมีความซ้ําซอนกันอยู  และทําใหเปน

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินกิจการตามภารกิจ  ในกรณีนี้ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 

ในแตละคณะดังกลาว  นัดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหาขอยุติ  และหากไมอาจหาขอยุติรวมกันได   

ใหเสนอเรื่องตอวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเฉพาะกรณีนั้น

ตอไป 

ขอ ๘๐ ใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย

ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมาธิการ  

ผูแทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ  ๗๗  วรรคสอง  ทุกคณะ ๆ  ละหนึ่งคน  สมาชิก 

ที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกต้ังตามขอ  ๘๑  อีกไมเกินเจ็ดคน  และเลขาธิการวุฒิสภา  เปนกรรมาธิการ   

มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  เกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือเร่ืองอื่นใดตามที่วุฒิสภามอบหมายหรือตามที่ประธาน

วุฒิสภามอบหมาย 

(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา 

(๓) กระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ  ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการอื่น  

ของวุฒิสภา 

(๔) ประสานงานระหว าง วุฒิสภากับสภาผู แทนราษฎร   คณะรัฐมนตรี   องคกร 

ตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในกิจการของวุฒิสภา 
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(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะและสมาชิก  เกี่ยวกับ   
การพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ  ที่จะเสนอใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกต้ังเปนกรรมาธิการ
สามัญ  หรือกรรมาธิการวิสามัญตามขอ  ๘๑  หรือขอ  ๑๐๒  แลวแตกรณี  เพื่อใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  เหมาะสมและเปนธรรม 

(๖) ดําเนินงานทางดานวิชาการ  ขอมูลขาวสาร  การสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนกิจการของ
วุฒิสภา 

(๗) รับคํารองเรียนหรือเร่ืองราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการคณะตาง ๆ  
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา 

(๘) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของวุฒิสภา 
(๙) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานวุฒิสภาและการดําเนินกิจการในดาน

ตาง ๆ  ของวุฒิสภา 
(๑๐) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติ

งบประมาณรายจายประจําปในสวนของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๑๑) เสนอแนะตอวุฒิสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ  ใหแกสมาชิก

วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งใหมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการ

สามัญประจําวุฒิสภา 
ขอ ๘๑ การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ใหที่ประชุม

วุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ  โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน  เวนแตการเลือกต้ัง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  ใหดําเนินการตามขอ  ๗๘  วรรคสอง 

ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติ  ใหคณะรัฐมนตรี  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  ที่เกี่ยวของ  เสนอรายชื่อไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด   
แตในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการในเร่ืองอื่น ๆ  ใหประกอบดวยบุคคลที่มิได
เปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามแตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมาธิการ  ใหสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเทากับจํานวนกรรมาธิการที่จะเลือกต้ังตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมกําหนด 
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ใหประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูรับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนและให

ประธานวุฒิสภาแจงผลการตรวจนับคะแนนและประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมาธิการในการ

ประชุมคร้ังนั้นหรือคร้ังตอไป 

ใหถือวาผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมาธิการดํารงตําแหนงกรรมาธิการนับแตวันที่วุฒิสภาลงมติ

เลือกต้ัง 

ขอ ๘๒ การเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังเขาชื่อเสนอ  ใหต้ังจากผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ขอ ๘๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับ

เด็ก  เยาวชน  สตรี  และผูสูงอายุ  หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ

เต็มสภา  ใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคล

ประเภทนั้น  มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  ทั้งนี้  โดยมีสัดสวน 

หญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

ขอ ๘๔ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม  และใหนําขอบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการ

ประชุมวุฒิสภามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๘๕ ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกต้ังประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  โฆษก  

และตําแหนงอื่นตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ 

ใหกรรมาธิการผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการเปนประธานชั่วคราว   

ของที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ใหมีผูชวยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการแตละคณะ  โดยใหคณะกรรมาธิการ

แตงต้ังจากรายชื่อขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ 

ในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  การเลือกตําแหนงตาง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  

ใหดําเนินการใหมทั้งหมดเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปหกเดือนนับจากวันที่ไดรับแตงต้ัง  เวนแตเมื่อ

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่งคณะใดรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อขยาย

การดํารงตําแหนงตาง ๆ  ตอไปอีกไมเกินสามครั้ง ๆ  ละสามสิบวัน  เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา  
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สอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริต  ประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และขาราชการระดับสูง 
ขอ ๘๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาอาจต้ัง

ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา  ผูชํานาญการ  นักวิชาการ  และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก็ได  ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒสิภากําหนด 

ขอ ๘๗ คณะกรรมาธิการมีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาอันอยู   
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการได  แลวรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการ
กําหนด  และใหนําขอบังคับวาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใดไมเสร็จ  
ตามเวลาที่กําหนด  ใหประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวยอนุกรรมาธิการมี จํานวนไม เกินสิบคน   
โดยประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการตองต้ังจากบุคคลที่เปนกรรมาธิการในคณะนั้น 

คุณสมบัติและหลักเกณฑการต้ังอนุกรรมาธิการซ่ึงมิใชกรรมาธิการในคณะ  ใหเปนไป   
ตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ขอ ๘๘ การออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง  หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา  หรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูตามมาตรา  ๑๓๕  
วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการ  หรือผูปฏิบัติ
หนาที่  แทนประธานคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี  
ซ่ึงบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบ  เพื่อมีคําส่ังแจงใหบุคคลนั้นดําเนินการ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการนอกจากครั้งแรก  ใหเลขานุการคณะกรรมาธิการ   
หรือผูทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมาธิการเปนผูลงลายมือชื่อ 

ขอ ๘๙ สมาชิกและผู ซ่ึงไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการมีสิทธิเขาฟงการประชุม
คณะกรรมาธิการ 

ในกรณีประชุมลับผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนสมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ประชุม  และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 



 หนา   ๖๕ 
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ขอ ๙๐ ภายใตบังคับขอ  ๘๙   ผู เสนอญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมาธิการไดตลอดเร่ือง  สวนผูแปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว 

การชี้แจงแสดงความเห็นตามวรรคหนึ่ง   ผู เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอาจมอบหมาย   

เปนหนังสือใหสมาชิกอื่นกระทําแทนได  โดยย่ืนตอประธานคณะกรรมาธิการ 

ขอ ๙๑ ใหเลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว  ณ  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  และมีหนังสือนัดผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติใหมาชี้แจงประกอบญัตติหรือคําแปร

ญัตติ  แลวแตกรณี 

ขอ ๙๒ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา 

ลวงไปเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมาธิการไดเร่ิมพิจารณาคําแปรญัตติใด  คําแปรญัตตินั้น  

เปนอันตกไป  เวนแตคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควรผอนผันใหเปนกรณีพิเศษกอนเสร็จ 

การพิจารณาเรื่องนั้น 

ขอ ๙๓ ถาผูแปรญัตติหรือผูรับมอบหมายไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  

จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๔ กรรมาธิการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด  จะสงวนความเห็น

ของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหวุฒิสภาวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๙๕ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 

รางพระราชบัญญัติ  กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแลว  ใหรายงานตอวุฒิสภา 

ในที่ประชุมวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง  ชี้แจง  หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

การกระทําดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ  แถลงหรือชี้แจง

แทนก็ได 

ขอ ๙๖ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต   

ที่คณะรัฐมนตรี  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ  

ควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหวุฒิสภา

พิจารณา 
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ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานวุฒิสภาสงรายงาน  

และขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี   ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   หรือองคกร 

ตามรัฐธรรมนูญ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๙๗ ถามีมติของวุฒิสภาใหคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือ

ศึกษาเร่ืองใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาใด  และคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  

หรือศึกษาเรื่องนั้นไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ประธานคณะกรรมาธิการหรือผูทําหนาที่แทน 

ตองรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบโดยดวน 

ในกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ถาอยูในระหวางสมัยประชุมสามัญทั่วไป  ใหประธานวุฒิสภา

เสนอตอที่ประชุมวุฒิสภา  และที่ประชุมวุฒิสภาอาจลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว  หรือใหต้ัง

คณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิม  หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมวุฒิสภาจะเห็นสมควร  

แตถานอกสมัยประชุมหรืออยูในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติก็ใหประธานวุฒิสภามีอํานาจ

อนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง  ทั้งนี้  

ภายใตบังคับขอ  ๑๕๒ 

ขอ ๙๘ ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  

คณะกรรมาธิการจะพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ผาน

ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมไิด  เวนแตจะดําเนินการตามภาระหนาที่อื่นอันอยูในอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ  หรือตามภาระหนาที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายตอไป 

ขอ ๙๙ กรรมาธิการพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) สมาชิกถึงคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) คณะกรรมาธิการครบวาระตามขอ  ๗๘  หรือขอ  ๘๐ 

(๕) มีการต้ังคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดิมตามขอ  ๙๗ 

(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๒  ของรัฐธรรมนูญ  ใหกรรมาธิการที่พนจาก

ตําแหนงตาม  (๑)  ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังหรือสรรหาใหมจะเขารับหนาที่ 
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เพื่อประโยชนในการกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของวุฒิสภา  ใหกรรมาธิการที่พนจากตําแหนงตาม  (๑)  หรือ  (๔)  ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี
การต้ังคณะกรรมาธิการใหม 

ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใด 
วางลง  ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาต้ังแทนตําแหนงที่วาง  
สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญหากตําแหนงกรรมาธิการในคณะใดวางลง  ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะแจงตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได 

หมวด  ๕ 
การพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ 

 

 

ขอ ๑๐๑ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  ใหวุฒิสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนคณะหนึ่ง  มีจํานวนไมเกินสิบหาคน  เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อให
ดํารงตําแหนงนั้น  รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนั้น 
เปนกรณี ๆ  ไป 

ขอ ๑๐๒ การต้ังกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  ใหต้ังจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาเสนอชื่อ  มีจํานวนสามคน  จํานวนที่เหลือใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒสิภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ  คณะละหนึ่งคน 

ขอ ๑๐๓ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  ตองมีกรรมาธิการมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ ๑๐๔ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผูได รับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
คณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  อาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจําเปนจากบุคคลใด  หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไดตามที่เห็นสมควร  รวมทั้งใหมีหนังสือเชิญ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาใหขอเท็จจริง  หรือชี้แจง
เกี่ยวกับประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงคจะทราบ  หากปรากฏวามีขอมูล
หรือขอเท็จจริงอันจะกอให เกิดความเสียหายแกบุคคลผูได รับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง 
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ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และขอมูลหรือขอเท็จจริงนั้นยังไมเปนที่ยุติ  ใหบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มีสิทธิชี้แจงและแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว
เพื่อความเปนธรรม 

ขอ ๑๐๕ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  ใหกระทําเปนการลับ  โดยผูที่จะ
เขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม  และไดรับอนุญาตจากประธานของที่
ประชุม 

ขอ ๑๐๖ เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  ดําเนินการตามหนาที่เสร็จแลว  ใหเสนอ
รายงานตอประธานวุฒิสภา 

รายงานดังกลาวใหจัดทําเปนรายงานลับ  และใหระบุขอมูล  หรือขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน
อันจําเปน  พรอมรายละเอียดเปนรายบุคคล 

ขอ ๑๐๗ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานของคณะกรรมาธิการตามขอ   ๑๐๖  แลว   
ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน  และใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดสง
เฉพาะระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาและเอกสารที่เกี่ยวของใหสมาชิกโดยไมตองจัดสงรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการดังกลาวไปดวย 

ขอ ๑๐๘ ในการประชุมวุฒิสภา  ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  นําเสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุมวุฒิสภา  โดยใหเลขาธิการวุฒิสภาแจกจายสําเนารายงานลับของ
คณะกรรมาธิการใหแกสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา  สําเนารายงานลับดังกลาว
สมาชิกจะนําออกนอกหองประชุมมิได 

กอนนํ า เ สนอรายงานของคณะกรรม าธิก ารต อที่ ประชุม วุฒิสภาตามวรรคหนึ่ ง   
ใหคณะกรรมาธิการรองขอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหมีการดําเนินการประชุมลับ 

ในกรณีที่มิ ไดมีการประชุมลับ   ใหประธานวุฒิสภาส่ังงดการถ ายทอดการประชุม 
ทางวิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน  ถามี  และใหเลขาธิการวุฒิสภาสงรายงานลับตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณากอนวาจะสมควรเปดเผยหรือไม  และถา
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นวาไมสมควรเปดเผย  ใหเลขาธิการวุฒิสภาแยกรายงานลับ
ดังกลาวออกจากรายงานการประชุมวุฒิสภาและเก็บรักษาไว  โดยจะเปดเผยมิได 

ขอ ๑๐๙ เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาไดพิจารณาเสร็จแลว  ใหสมาชิกสงคืนสําเนารายงานลับ   
ของคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  ตอเลขาธิการวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา  เพื่อนําไปทําลาย



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ตอไป  โดยใหประธาน
คณะกรรมาธิการหรือผูที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย  เปนผูกํากับในการทําลายนั้น 

ขอ ๑๑๐ ใหนําความในหมวด  ๔   วาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับกับการดําเนินการ 
ของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม  เวนแตที่มีบัญญัติไวแลวในหมวดนี้ 

หมวด  ๖ 
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ 

 

 

ขอ ๑๑๑ ในหมวดนี้ 
“ผูถูกกลาวหา”  หมายความวา  ผูที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

ทํารายงานเสนอวุฒิสภาวาขอกลาวหามีมูล 
“ผูดํารงตําแหนง”  หมายความวา  บุคคลผูดํารงตําแหนงที่อาจถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ  

และบุคคลผูอาจถูกถอดถอนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 

ขอ ๑๑๒ เมื่อมีคํารองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐   ของรัฐธรรมนูญ  
ในระหวางสมัยประชุม  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบโดยเร็ว  ถาอยูนอกสมัย
ประชุม  ใหประธานวุฒิสภาแจงเปนหนังสือใหสมาชิกทราบโดยเร็ว 

ขอ ๑๑๓ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๑  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวา 
คํารองขอถูกตองและครบถวนตามมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม  และสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการไตสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  หากไมสามารถดําเนินการไดทัน   
ใหประธานวุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา 

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๑  วรรคสาม  

ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวน



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ตามมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม  และสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวนภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  หากไมสามารถดําเนินการไดทัน  ใหประธานวุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุม

วุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอ   การสงเ ร่ือง 

ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวน  และการแจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตอง

หรือไมครบถวน  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ขอ ๑๑๔ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงาน  เอกสาร  และความเห็นจากคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ที่มีมติชี้มูลวาผู ถูกกลาวหาผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๗๐   ของ

รัฐธรรมนูญ  ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  และบรรจุเขาระเบียบ

วาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๑๕ ใหประธานวุฒิสภามีคําส่ังใหแจกสําเนารายงานพรอมเอกสารที่มีอยู   และ

ความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ใหแกสมาชิกและผูถูกกลาวหา  เพื่อศึกษาลวงหนาไมนอยกวา 

สิบหาวันกอนถึงวันประชุมนัดแรก  ตามขอ  ๑๑๗  เวนแตเอกสารที่ เปนหลักฐานมีจํานวนมาก   

ใหสมาชิกหรือคูกรณีตรวจดูไดที่หองเก็บหลักฐานซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดไว 

สมาชิกหรือคูกรณีมีสิทธิขอคัดสําเนาเอกสารที่เปนหลักฐาน  เวนแตเปนเอกสารลับ  หรือเปน

เอกสารที่ไมควรเปดเผย 

การคัดสําเนาเอกสารตามวรรคสอง  ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของเลขาธิการวุฒิสภา  หรือ

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําบัญชีเอกสารเปนลําดับใหชัดเจน 

ขอ ๑๑๖ เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการประชุมของวุฒิสภาหรือที่เปนหลักฐานในเรื่อง 

ที่พิจารณาถอดถอน  ใหถือวาเปนเอกสารที่เปดเผย  เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเห็นเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑๗ ใหประธานวุฒิสภานัดประชุมนัดแรกภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน   

และความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อกําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และผูถูก

กลาวหาตามขอ  ๑๒๐  และพิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามขอ  ๑๒๑ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๑๘ ในการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อถอดถอนบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ใหพิจารณาโดย

เปดเผย  เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญ 
ในการพิจารณาลับ  ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภา  หรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟงการพิจารณาได 

ก็แตเฉพาะสมาชิก  คูกรณี  และผูที่ไดรับอนุญาตจากที่ประชุม  และหามใชเคร่ืองบันทึกเสียงหรือ
เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ  ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา 

ขอ ๑๑๙ ในการพิจารณาของวุฒิสภาใหยึดสํานวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปนหลัก  
รวมทั้งใหพิจารณาหลักฐานและเหตุผลในขอกลาวหาที่ชี้มูลวาเปนความผิดเปนขอ ๆ  ตามมาตรา  ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๑๒๐ ในวาระเริ่มแรกของการพิจารณา  ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีสิทธิแถลงเปดสํานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายหลังจากนั้น  
ใหผูถูกกลาวหาหรือผูแทนมีสิทธิแถลงคัดคานโตแยงคําแถลงเปดสํานวนหรือรายงานพรอมความเห็น
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยไมมีการซักถาม 

เมื่อการแถลงตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินลง  ใหที่ประชุมพิจารณาวาควรมีการซักถามในประเด็นใด
เพิ่มเติม  โดยพิจารณาตามญัตติของสมาชิกที่เสนอลวงหนากอนวันประชุม 

หากที่ประชุมมีมติใหมีการซักถามในประเด็นปญหาใด  ใหต้ังคณะกรรมาธิการซักถาม 
ข้ึนคณะหนึ่ง  โดยนําขอบังคับขอ  ๑๐๑  และขอ  ๑๐๒  มาใชบังคับและตองกําหนดใหมีการประชุม
วุฒสิภาเพื่อซักถามผูเกี่ยวของภายในเจ็ดวันโดยตองแจงมติใหคูกรณีทราบโดยพลัน 

การซักถามตามวรรคสามใหอ ยู ในประเด็นที่ ที่ ประชุมกํ าหนด   และกระทํ าโดย
คณะกรรมาธิการซักถามเทานั้น 

ขอ ๑๒๑ ในการพิจารณาของวุฒิสภา  หามมิใหนําเอกสารหรือพยานอื่น ๆ  นอกจากพยาน
เอกสารตามขอ  ๑๑๙  มาสอบเพิ่มเติมใหมากขึ้นกวาที่ปรากฏในสํานวนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เวนแต
เปนพยานเอกสารหรือพยานวัตถุสําคัญที่ผูถูกกลาวหาไดนําเขาสูการพิจารณาในชั้นไตสวนของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แลว  แตคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไมยอมรับหรือไมยอมนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือมีเหตุอันสมควรแสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานดังกลาว
มาแสดงเพื่อประโยชนของตน  หรือไมทราบวาพยานดังกลาวไดมีอยู 

การขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา  โดยให
ย่ืนคําขอกอนการประชุมนัดแรกตามขอ  ๑๑๗  ไมนอยกวาหาวัน 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๒๒ ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และผูถูกกลาวหามีสิทธิย่ืนคําขอแถลงการณปดสํานวน

ดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอที่ประชุมวุฒิสภาไดภายในเจ็ดวันนับแตวันแถลงเปดสํานวนเสร็จส้ิน 

ในกรณีที่มีผูย่ืนคําขอแถลงการณปดสํานวนดวยวาจาตอที่ประชุมวุฒิสภา  ใหประธานวุฒิสภา

นัดประชุมเพื่อรับฟงคําแถลงการณภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  หากมีการแถลงการณ 

ปดสํานวนดวยวาจาของทั้งสองฝาย  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปนฝายแถลงกอน 

ในกรณีที่มีผูย่ืนคําขอแถลงการณเปนหนังสือ  ใหผูขอย่ืนคําแถลงการณปดสํานวนเปนหนังสือ

ตอประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๒๓ ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไมถอดถอนภายในสามวัน

นับแตวันแถลงการณปดสํานวนดวยวาจา  หรือวันพนกําหนดใหย่ืนคําแถลงการณปดสํานวนเปน

หนังสือ 

ขอ ๑๒๔ การออกเสียงลงคะแนนถอดถอนใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  ใหเลขาธิการ

วุฒิสภาจัดใหมีการลงคะแนนในคูหา  โดยมีกลองใสบัตรลงคะแนน  และจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุ

ชื่อผู ถูกกลาวหา  จากนั้นให เลขาธิการวุฒิสภาขานชื่อสมาชิกเพื่อรับบัตรลงคะแนนที่หนาคูหา 

ลงคะแนน  แลวเขาลงคะแนนในคูหาไปโดยลําดับ  โดยใหสมาชิกกาเครื่องหมายกากบาท  (x)  ในชองที่

กําหนดวาถอดถอนหรือไมถอดถอน  และเมื่อลงคะแนนเสร็จแลวจึงเร่ิมนับคะแนน 

ขอ ๑๒๕ ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการจับสลากเพื่อคัดเลือกสมาชิกจํานวนไมนอยกวา 

สิบคนเปนกรรมการผูดําเนินการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน 

การนับคะแนนใหขานคะแนนวา  “ถอดถอน”  หรือ  “ไมถอดถอน”  พรอมทั้งชูบัตรลงคะแนน

โดยเปดเผยใหผูอยูในที่ประชุมไดเห็นดวย 

ขอ ๑๒๖ เมื่อวุฒิสภามีมติแลว  ใหประธานวุฒิสภาแจงมติใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ผูถูก

กลาวหา  หรือผูถูกถอดถอนออกจากตําแหนง  แลวแตกรณี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเจาหนาที่ 

ของรัฐ  ที่เกี่ยวของโดยทันที 

ขอ ๑๒๗ นับแตเมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามขอ  ๑๑๔  

เปนตนไปจนเสร็จส้ินการออกเสียงลงคะแนนตามขอ  ๑๒๔  สมาชิกจักตองวางตนเปนกลางและ 

เที่ยงธรรม  ไมกลาวหรือแสดงไมวาดวยวิธีใด ๆ  ซ่ึงขอความหรือความเห็นอันจะทําใหการพิจารณา 

และการวินิจฉัยของที่ประชุมตองเสียความยุติธรรมไป  เชน 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๑) วิพากษตอสาธารณะซึ่งการดําเนินคดีหรือคําพยานหลักฐานของฝายใดในลักษณะที่ 

ไมเหมาะสมตอความเปนกลางในคดี 

(๒) ใหความเห็นตอสาธารณะ  โดยประสงคจะบงบอกใหทราบไดวาตนจะมีมติเชนใด 

(๓) ใหความเห็นในหมูสมาชิกอันเปนการแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี  หรือเปนการ

วิพากษโดยไมเที่ยงธรรมซึ่งการดําเนินคดีหรือพยานหลักฐานของฝายใดหรือยังผลกระทบตอ 

ความนาเชื่อถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของในคดี 

(๔) ชักจูงหรือชี้แนะใหสมาชิกผูหนึ่งผูใดมีมติไปในทางใดในลักษณะที่ เ ส่ือมเสียแก 

เกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิก 

ขอ ๑๒๘ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงนอกเหนือจากมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ   

ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนโุลม 

หมวด  ๗ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รางพระราชบัญญัติ  และพระราชกําหนด 

 

 

สวนที่  ๑ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 

 

ขอ ๑๒๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง  ใหวุฒิสภา

พิจารณาลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น   

ประธานวุฒิสภาอาจอนุญาตใหผูแทนคณะรัฐมนตรี  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลฎีกา  หรือองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ  ที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  แถลงหรือชี้แจง

ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาก็ได 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  และในวาระที่สองขั้นพิจารณา

เรียงลําดับมาตรา  ใหถือเสียงขางมากของวุฒิสภา 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๓๐ ในกรณีวุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และสภา

ผูแทนราษฎรไดต้ังกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา  ๑๔๗  (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๑๔๐   ของ

รัฐธรรมนูญ  เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดแจงจํานวนกรรมาธิการรวมกันมาใหทราบแลว  ใหประธาน

วุฒิสภาดําเนินการเพื่อใหวุฒิสภาต้ังกรรมาธิการรวมกัน 

เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดพิจารณา

แลวพรอมกับรายงานของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปน

เร่ืองดวน  และใหวุฒิสภาพิจารณาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้น 

ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง   

ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ขอ ๑๓๑ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงสภา

ผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจากสภาผูแทนราษฎร  ตามมาตรา  ๑๔๑  

วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญแลว  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ใหวุฒิสภาพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง  เพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

การออกเสียงลงคะแนนในการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ขอ ๑๓๒ ใหนําความในหมวด  ๗  สวนที่  ๒  การพิจารณารางพระราชบัญญัติ  มาใชบังคับ

กับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

 

 

ขอ ๑๓๓ ใหมีสารบบลงวัน   เ ดือน   ป   ที่ วุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติจากสภา
ผูแทนราษฎร  และวัน  เดือน  ป  ที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๑๓๔ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติจากสภาผูแทนราษฎรแลว  ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๓๕ ภายใตบัง คับมาตรา   ๑๖๘   วรรคสาม   ของรัฐธรรมนูญ   การพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ 

ขอ ๑๓๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติ

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแลว  ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให

คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ  หรือวุฒิสภาอาจต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวเปนเฉพาะกรณีไปก็ได   และเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติ เห็นชอบในวาระที่สามแลว   

ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน  ทั้งนี้  เพื่อเปนขอมูลประกอบ 

การพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป 

ขอ ๑๓๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง  ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับ 

รางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา  หรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๑๓๘ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว   

หากเปนรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูเสนอ  ใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น  เปนผูชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุม

วุฒิสภา 

ขอ ๑๓๙ ในกรณีที่ วุฒิสภามีมติในวาระที่หนึ่ง   รับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา   

ใหวุฒิสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง 

ขอ ๑๔๐ การพิจารณาในวาระที่สอง  ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ

ที่วุฒิสภาต้ัง  หรือกรรมาธิการเต็มสภา 

ตามปกติ  ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาต้ัง  การพิจารณาโดย

กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนและที่ประชุม

วุฒิสภาอนุมัติ 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น  วุฒิสภาจะต้ังคณะกรรมาธิการ

เพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นก็ได 

ขอ ๑๔๑ ในกรณีพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาต้ังนั้น  วุฒิสภา

จะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๔๒ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติข้ันคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาต้ัง  สมาชิกผูใด
เห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ  ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน
คณะกรรมาธิการภายในกําหนดเจ็ดวันนับถัดจากวันที่วุฒิสภารับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา  เวนแต
วุฒิสภาจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

การแปรญัตติ  ตองแปรเปนรายมาตรา  และใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด 
ขอ ๑๔๓ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว  ใหเสนอราง

พระราชบัญญัตินั้น  โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานตอประธานวุฒิสภา  
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง  และถามีการแปรญัตติ  
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด  หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของ 
ผูแปรญัตติ  หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  ก็ใหระบุไวในรายงานดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ  ควรทราบหรือควรปฏิบัติ  ใหบันทึกขอสังเกต
ดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา  และใหนําความ 
ในขอ  ๙๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๔๔ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการ 
ตามขอ  ๑๔๓  แลว  ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป  โดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม 
เปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๔๕ ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา  
 ใหถือวาสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ  และประธานของที่ประชุมมีฐานะ
เปนประธานคณะกรรมาธิการดวย 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา   เปนทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและ 
การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป 

ขอ ๑๔๖ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว   
ใหวุฒิสภาพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง  คําปรารภ  แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  และใหอภิปรายได
เฉพาะถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม  หรือที่ผูแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ  หรือที่กรรมาธิการ
สงวนความเห็นไว  ทั้งนี้  เวนแตที่ประชุมวุฒิสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๔๗ เมื่อไดพิจารณาตามขอ  ๑๔๖  จนจบรางแลว  ใหวุฒิสภาพิจารณาทั้งรางเปนการ
สรุปอีกคร้ังหนึ่ง  และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได  แตจะขอแกไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได  นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวาขัดแยงกันอยู 

ขอ ๑๔๘ เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแลว  ใหวุฒิสภาพิจารณา
ตอไปในวาระที่สาม 

ขอ ๑๔๙ การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระที่สาม   ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ 
วาเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร  หรือถาในการพิจารณาในวาระที่สองไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ  ก็ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวาใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม  
ในกรณีเชนวานี้  มติใหแกไขเพิ่มเติมใหหมายความวาใหแกไขเพิ่มเติมตามที่ไดพิจารณาไวในวาระ 
ที่สอง  และมติไมแกไขเพิ่มเติมใหหมายความวาวุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรโดยไมมีการ
แกไขเพิ่มเติม 

การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย 
ขอ ๑๕๐ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  เมื่อวุฒิสภามีมติเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบ

ดวยกับสภาผูแทนราษฎรหรือใหแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหสภา
ผูแทนราษฎรทราบ 

ขอ ๑๕๑ ในกรณีวุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ  และสภาผูแทนราษฎร 
ไดต้ังกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา  ๑๔๗  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ  เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดแจงจํานวน
กรรมาธิการรวมกันมาใหทราบแลว  ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการเพื่อใหวุฒิสภาต้ังกรรมาธิการรวมกัน 

เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลวพรอมกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ  ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน  และให
วุฒิสภาพิจารณาลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตินั้น 

ขอ ๑๕๒ วุฒิสภาจะตองพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา  ๑๔๖  ของรัฐธรรมนูญ  ถาการพิจารณาของวุฒิสภาอาจไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหประธานคณะกรรมาธิการรายงานใหประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการขอใหวุฒิสภาขยายเวลา
ออกไปเปนกรณีพิเศษ 

เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว  ใหสงคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๔๖  ของรัฐธรรมนูญ 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๕๓ ภายใตบังคับมาตรา   ๑๔๖   และมาตรา   ๑๖๘   ของรัฐธรรมนูญ   ในกรณี 
รางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบแลว  กอนที่จะสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยัง 
สภาผูแทนราษฎร  หากมีขอความผิดพลาดซึ่งเกิดข้ึนในระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา  ประธานวุฒิสภา
อาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน  ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนขอผิดพลาดนั้นได  หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมาก  ก็ให
ดําเนินการได 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอกลับมาทบทวนและใหเหตุผล
ที่ชัดเจน 

การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปนและใหกระทําโดยกรรมาธิการเต็มสภา 

ขอ ๑๕๔ เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ   รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือรางพระราชบัญญัติ 

โอนงบประมาณรายจายแลว  ใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ 

ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด  เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาว 

ขอ ๑๕๕ เมื่อวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายจาก

สภาผูแทนราษฎร  ใหประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ตามขอ  ๑๕๔  เปนการดวน  และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภา  

ใหแลวเสร็จภายในสิบวันนับแต วันที่ได รับรางพระราชบัญญัติดังกลาว   การพิจารณาในขั้น

คณะกรรมาธิการนี้ไมมีการแปรญัตติ 

เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย   

พรอมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม

เปนเร่ืองดวน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหวุฒิสภาพิจารณา  และลงมติ

วาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

ในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกจะขอแกไขเพิ่มเติมมิได 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

สวนที่  ๓ 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 

ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไปตามมาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนูญ 
 

 

ขอ ๑๕๖ เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา  ๑๕๓  ของรัฐธรรมนูญ  ถารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคางการพิจารณาอยูในวาระใด  ก็ใหวุฒิสภาพิจารณา

ตอไปในวาระนั้น  และใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ในการนับระยะ เวลาการพิ จารณาร า งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาอยูในวุฒิสภา  ใหเร่ิมนับระยะเวลาใหมตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๔๖  

ของรัฐธรรมนูญ  ต้ังแตวันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ 

ขอ ๑๕๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 

ที่คางการพิจารณา  ใหดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด  ๗  วาดวย 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ 

สวนที่  ๔ 

การพิจารณาพระราชกําหนด 
 

 

ขอ ๑๕๘ เมื่อประธานวุฒิสภาได รับพระราชกําหนดจากคณะรัฐมนตรีแลวใหบรรจุ 

เขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา  ๑๘๔  และมาตรา  ๑๘๖  ของรัฐธรรมนูญ  ใหวุฒิสภา

พิจารณาและลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว 

เมื่อวุฒิสภามีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตามวรรคสองแลว  ใหประธานวุฒิสภา

แจงใหคณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎรทราบ 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

หมวด  ๘ 
การต้ังกระทูถาม 

 

 

ขอ ๑๕๙ การต้ังกระทูถาม  ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานวุฒิสภา  โดยมี
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย  และใหแสดงความประสงคดวยวาจะใหตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา  หรือจะใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

ขอเท็จจริงใด ๆ  ที่อางประกอบกระทูถาม  ตองเปนขอเท็จจริงที่ผู ต้ังกระทูถามรับรอง 
วาถูกตอง  แมจะมิไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามก็ตาม  และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบ   
ก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 

คําถาม  ขอเท็จจริงที่อาง  ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ  ตองไมฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือมี
ลักษณะเปนทาํนองอภิปราย 

ขอ ๑๖๐ กระทูถามแตละกระทูนั้น  ใหต้ังถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว 
ขอ ๑๖๑ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกลงใสราย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 
(๓) เปนเร่ืองที่ไดตอบแลว  หรือชี้แจงแลววาไมตอบ 
(๔) เปนการใหออกความเห็น 
(๕) เปนปญหาขอกฎหมาย 
(๖) เปนเร่ืองที่ไมมีสาระสําคัญ 
(๗) เปนเร่ืองสวนตัวของบุคคลใด ๆ  เวนแตที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ราชการ 
ขอ ๑๖๒ กระทูถามตามขอ  ๑๖๑  (๓)  นั้น  จะต้ังถามขึ้นใหมได  ในเมื่อมีสาระสําคัญ

ตางกัน  หรือพฤติการณในขณะที่มีกระทูถามคร้ังนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อต้ังกระทูถามคร้ังกอน 
ขอ ๑๖๓ กรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดินหรือมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปน

รีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  หรือกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอยางรายแรง  หรือกระทบกระเทือน
ตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศซึ่งเปนเร่ืองที่รัฐมนตรีควรจะตองชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น  
จะต้ังกระทูถามดวนก็ได 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๖๔ ใหเปนอํานาจของประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดที่สมาชิกต้ังถามมา

เปนหรือไมเปนกระทูถามตามขอ  ๑๕๙  ขอ  ๑๖๑  ขอ  ๑๖๒  หรือขอ  ๑๖๓  และใหประธานวุฒิสภา

วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับกระทูถามนั้น 

การวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนประการใด  ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหผูต้ังกระทูถาม

ทราบภายในหาวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย 

ขอ ๑๖๕ ใหประธานวุฒิสภาจัดสงกระทูถามไปยังรัฐมนตรีผูซ่ึงถูกต้ังกระทูถาม   

ในกรณีที่เปนกระทูถามที่ตองตอบในราชกิจจานุเบกษา  ใหประธานวุฒิสภาแจงรัฐมนตรี 

ผูซ่ึงถูกต้ังกระทูถาม  เพื่อดําเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีไดรับกระทูถามนั้น   

และหากรัฐมนตรีไดตอบแลวในราชกิจจานุเบกษา  หรือมีเหตุขัดของไมตอบภายในกําหนดเวลาดังกลาว  

ใหเลขาธิการวุฒิสภาแจงใหผูต้ังกระทูถามทราบ 

ในกรณีที่เปนกระทูถามที่ตองตอบในที่ประชุมวุฒิสภา  ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงไปตามวรรคหนึ่ง  แตในกรณีที่เปนกระทูถามดวน  ใหประธาน

วุฒิสภาจัดสงกระทูถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผูซ่ึงถูกต้ังกระทูถามและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดใหผูต้ัง

กระทูถามถามเร่ืองนั้นในการประชุมคร้ังใด  การกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานวุฒิสภาคํานึงถึง

ความสําคัญของเหตุการณและความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะไดทราบโดยปจจุบันนั้นเปนหลัก

พิจารณา  หากประธานวุฒิสภาไมอาจบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาไดภายใน

กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหแจงเหตุขัดของใหที่ประชุมวุฒิสภาและผูต้ังกระทูถามทราบ 

ขอ ๑๖๖ การตอบกระทูถาม  ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได รับมอบหมายให

รับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเร่ืองนั้นเปนผูตอบ  เวนแตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้น 

ไมอยูโดยมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได  หรือติดราชการสําคัญ  จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอื่นเปน

ผูตอบกระทูถามนั้นได  โดยแจงเปนหนังสือย่ืนตอประธานวุฒิสภากอนหรือในวันประชุมวุฒิสภา 

ในเรื่องดังกลาว 

ในการตอบกระทูถาม  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามก็ไดแตตอง

ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภา  หรือแจงลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานวุฒิสภาและใหกําหนด 

วาจะตอบไดเมื่อใด 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๖๗ เมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถาม  ใหประธานของที่ประชุมอนุญาตใหถามตามลําดับ  

ในการถามมิใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบ 

ขอ ๑๖๘ ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามไดและเมื่อถึงระเบียบวาระกระทูถามของผูใด  

ถาผูต้ังกระทูถามไมถาม  หรือไมอยูในที่ประชุมวุฒิสภา  ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 

ขอ ๑๖๙ เมื่อรัฐมนตรีไดตอบแลว  ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีกหนึ่งคร้ัง  เวนแตจะขอ

ซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็น  และประธานของที่ประชุมอนุญาต  ในการซักถามนั้น   

ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปน 

ขอ ๑๗๐ ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังหนึ่ง ๆ  ใหบรรจุกระทูถามไดไมเกินหากระทู  แตถาหาก 

มีกรณีจําเปนหรือเรงดวน  ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินหากระทูก็ได 

การถามและการตอบกระทูถามในการประชุมวุฒิสภาคร้ังหนึ่ง ๆ  ใหมีกําหนดระยะเวลา 

ไมเกินสองชั่วโมง 
ขอ ๑๗๑ ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังหนึ่ง ๆ  มิใหผู ต้ังกระทูถามคนเดียวกันถามเกิน 

หนึ่งกระทู  เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู 
ขอ ๑๗๒ กระทูถามใดที่สมาชิกภาพของผูต้ังกระทูถามส้ินสุดลง  ใหถือวากระทูถามนั้น 

เปนอันตกไป 
ขอ ๑๗๓ กระทูถามใดที่รัฐมนตรียังมิไดตอบ  ใหเปนอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง 

หมวด  ๙ 
การเปดอภิปรายทั่วไป 

 

 

ขอ ๑๗๔ การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๖๑  ของรัฐธรรมนูญ  ใหทําเปนหนังสือ
ย่ืนตอประธานวุฒิสภา  โดยระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเร่ืองใด 

ใหประธานวุฒิสภาแจงการขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรี  และให
บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๗๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินในเร่ืองที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปแลว  สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๗๖ รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม 

รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปทีละคน 

เปนลําดับไป  หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได 

ขอ ๑๗๗ ในการอภิปรายนั้น  นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว  ใหนําความในหมวด  ๓  

สวนที่  ๓  การอภิปราย  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

 

 

ขอ ๑๗๘ สถานที่ประชุมวุฒิสภายอมเปนที่ เคารพและเปนเขตหวงหาม  ผูเขาไปตอง

ประพฤติตนใหเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ  และตองแตงกายตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  บุคคลอื่น 

ที่มิใชสมาชิกรัฐสภาหรือเจาหนาที่รัฐสภา  เมื่อหมดภารกิจตองออกนอกสถานที่ประชุมวุฒิสภา 

หามใชเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ  ซ่ึงกอใหเกิดการรบกวน  และหามสูบบุหร่ีในที่ประชุมวุฒิสภา 

การแตงกายของสมาชิกนั้น   ใหแตงเคร่ืองแบบสมาชิกรัฐสภา   หรือสากลนิยม   หรือ 

ชุดพระราชทาน  หรือตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ขอ ๑๗๙ ผูใดฝาฝนขอบังคับนี้  ประธานของที่ประชุมมีอํานาจเตือน  หามปราม  ใหถอน

คําพูด  หามพูดในเร่ืองที่กําลังปรึกษากันอยู  ใหกลาวขอขมาในที่ประชุมวุฒิสภา  หรือส่ังใหออกไปจาก

ที่ประชุมวุฒิสภาคร้ังนั้น  โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีที่ประธานของที่ประชุมส่ังใหผูใดออกจากที่ประชุมวุฒิสภา  หากผูนั้นขัดขืน  ประธาน

ของที่ประชุมมีอํานาจสั่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากสถานที่ประชุมวุฒิสภา  หรือ

ออกไปใหพนบริเวณที่ประชมุวุฒิสภา 

คําส่ังของประธานของที่ประชุมตามขอนี้  ผูใดจะโตแยงมิได 

ขอ ๑๘๐ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามา

ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือบริเวณที่ประชุมวุฒิสภาหรือเขาฟงการประชุมของวุฒิสภา  ตลอดจนมารยาท

ของบุคคลเชนวานั้น  และการโฆษณาขอความเกี่ยวดวยการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

หมวด  ๑๑ 
บทสุดทาย 

 

 

ขอ ๑๘๑ ถาประธานของที่ประชุมขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู รับรอง   

ไมนอยกวาสิบคน  ใหงดใชขอบังคับขอใดขอหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี   

หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม

วุฒิสภา  ก็ใหงดใชขอบังคับนั้นได 

ขอ ๑๘๒ ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้  ใหเปนอํานาจของวุฒิสภาที่จะวินิจฉัย  

และเมื่อที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนประการใดแลว  ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด 

การขอใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระทําไดโดยประธานของที่ประชุม   

ขอปรึกษา  หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน 
ขอ ๑๘๓ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้  ตองเสนอเปนญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา

ย่ีสิบคน 

ญัตติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหทําเปนรางขอบังคับโดยแบงเปนขอ  และตองมีบันทึกหลักการ

และเหตุผลประกอบดวย 

การพิจารณาญัตติในขอนี้   ใหนํ าความในหมวด   ๗   สวนที่   ๒   การพิจารณาร าง

พระราชบัญญัติ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๘๔ ในระหวางสมัยประชุม  ถามีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหมีการจับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทําการสอบสวนในฐานะเปนผูตองหาในคดีอาญา 

ตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ  หรือมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหมีการพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟองตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธาน

วุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร่ืองดวน 

ขอ ๑๘๕ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่ังใหปลอยสมาชิกที่ถูกจับตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคสอง  

หรือที่ถูกคุมขังตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหา  ของรัฐธรรมนูญ  ใหประธานของที่ประชุมแจงตอที่ประชุม

วุฒิสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมวุฒิสภา 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๘๖ ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายประสงคจะใหมีการโฆษณาคําชี้แจง 

ตามมาตรา  ๑๓๐  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  ใหบุคคลนั้นย่ืนคํารองขอตอประธานวุฒิสภาตามแบบที่

กําหนด 

คํารองขอตามวรรคหนึ่ง  ตองมีขอความเปนขอเท็จจริงโดยไมมีลักษณะเปนความผิดอาญา  

หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น 

เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอดังกลาว  ใหสงคํารองขอนั้นไปยังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการวุฒิสภาเปนการดวน  เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดพิจารณาคํารองขอดังกลาวตอไป  และ

ใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่ไดรับคํารองขอ  เพื่อประธานวฒุิสภาจะไดดําเนินการตอไป 

ใหเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการโฆษณาคําชี้แจงดังกลาวดวยวิธีปดประกาศไว  ณ  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  มีกําหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ประธานวุฒิสภาเห็นควรจัดใหมีการโฆษณา 

คําชี้แจง  และใหสงสมาชิกเพื่อทราบดวย 

ขอ ๑๘๗ ให สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดลอมทั้ งทางสถาปตยกรรม  

สารสนเทศ  การสื่อสาร  หรือบริการอื่นใดใหเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก  รวมทั้ง 

(๑) จัดทํา  จัดเก็บ  หรือเรียกเอกสารใด ๆ  เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพรของวุฒิสภา  ใหอยู

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เปนมาตรฐานเปด  หรือซ่ึง 

คนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวย 

(๒) จัดอุปกรณ  เทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  รวมถึงผูชวยสําหรับสมาชิกซ่ึงเปน 

คนพิการหรือผูสูงอายุที่มีความตองการจําเปนเปนพิเศษ  เพื่อใหสมาชิกสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง 

เต็มศักยภาพ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๑๘๘ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใชขอบังคับนี้  

สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้ 



 หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๘๙ ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  และคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีอยู 

กอนวันใชขอบังคับนี้  คงเปนคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  และคณะกรรมาธิการวิสามัญตาม

ขอบังคับนี้   

ใหคณะกรรมาธิการสามัญตามขอ  ๑๐๑  และคณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง  ยังคง

ดําเนินกิจการตามที่วุฒิสภามอบหมายตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๑๙๐ ใหนําประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

มาใชบังคับกับสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการโดยอนุโลม  จนกวาจะไดมีการประกาศใชขอบังคับ 

วาดวยประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๑๓๔  ประกอบมาตรา  ๒๗๙  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแลว 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง  ใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับ

วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๓๔  ประกอบมาตรา  ๒๗๙  

วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๙๑ ใหบรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ

ตอไปจนกวาจะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ประสพสุข  บุญเดช 

ประธานวุฒิสภา 


