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บทคัดย่อ      
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ของประธานสภาผู้แทนราษฎรแลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของ
ต่างประเทศและราชอาณาจักรไทย และเพื่อวิเคราะห์ปัญหา  ทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบเขต
ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่
เหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย ตลอดจนเพื่อแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมกับ
ราชอาณาจักรไทย 
 จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551  ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและขาดความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เช่น ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วน และ
วิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจของต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขัด
กับหลักความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ของผู้แทนปวงชน และปัญหาเกี่ยวกับการด าเนิน
กระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอันขัดต่อหลักนิติธรรม  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ในประเด็นข้างต้นให้ถูกต้องตามหลักการ
กฎหมายมหาชน โดยการน าหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และบทบัญญัติทางกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้
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เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่
เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยได้อย่างเหมาะสม 
 

1. บทน า  
 จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่และการใช้อ านาจโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของราชอาณาจักร
ไทย ทั้งนี้ผู้ศึกษาสามารถแยกพิจารณาปัญหาดังกล่าวได้ 3 ประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ 
 1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วน และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย 
 สภาผู้แทนราษฎรเป็นสถาบันที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติ อันได้แก่ อ านาจในการตรากฎหมาย 
อ านาจในการเป็นกลไกการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และอ านาจในการให้ความเห็นชอบใน
กิจการที่ส าคัญของประเทศ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรให้ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม และมีรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยประธานสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ โครงสร้าง
ของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 
หรือ 2 คน ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร วิธีการได้มาเกิดจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  
 อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายก าหนดเพียงโครงสร้าง และวิธีการได้มานั้น โดยให้ผู้ที่จะได้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะต้องใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ท าให้ผู้ที่จะได้รับการด ารงต าแหน่งล้วนมาจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคเสียงข้างมากหรือพรรครัฐบาลเท่านั้น ดังนั้น การที่กฎหมายไม่ได้
ก าหนดสัดส่วนว่าจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน ย่อมเป็นการปิดกั้นการท า
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน ยิ่งไปกว่านั้นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคือบุคคลที่สภา
ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ท าให้ต าแหน่งทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติต่างมีที่มา
จากฝ่ายเดียวกัน  
 1.2  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นผู้แทนปวงชนที่จะต้องไม่อยู่ในความผูกมัด หรือภายใต้การ
บังคับบัญชา หรือถูกครอบง าจากผู้อ่ืน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยต้องค านึงถึง
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ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งปวง ยิ่งไปกว่า
นั้นส าหรับประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายได้ก าหนดให้จะต้องวางตัว
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งจะต้องไม่ เป็นกรรมการบริหารและมี
ต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง ประกอบกับการที่กฎหมายก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอง
ประธานสภาผู้ราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจส าคัญหลายประการ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่และใช้
อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องเป็นไปด้วยความเป็นกลาง 
และต้องด ารงตนอยู่บนความเป็นกลางทางการเมืองเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงทางการเมือง 
 อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายก าหนดถึงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจให้เป็นไปด้วย
ความเป็นกลางเท่านั้นเป็นการก าหนดขอบเขตอย่างกว้าง แม้เจตนารมณ์ของกฎหมายจะต้องการให้เป็นไปด้วย
ความยุติธรรม และเท่าเทียมโดยไม่เอ้ือประโยชน์ใดๆ ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรครัฐบาลหรือ
พรรคฝ่ายค้าน แต่การก าหนดขอบเขตอย่างกว้างนั้นเป็นการท าให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติหน้าที่
และใช้อ านาจได้ นอกจากนี้กฎหมายยังไม่ได้ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรต้องวางตนอยู่บนความเป็นกลางทางการเมืองนั้น เป็นการไม่ครอบคลุมถึงการห้ามไม่ให้
ประธาน สภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรยุ่งเกี่ยวหรือร่วมด าเนินกิจกรรมการทางเมือง
ร่วมกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มมวลชนทางการเมือง อีกทั้งยังไม่ห้ามการเข้าร่วมประชุมพรรคการเมือง ท า
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ต้องเป็นคนกลางในสภาผู้แทนราษฎร
อาจสูญเสียความเป็นกลางในทางการเมืองได้ และส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจซึ่งอาจอิงกับ
การเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  1.3  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 การด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าผ่านการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท าให้การ
ด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาทิ การบรรจุระเบียบวาระ การ
วินิจฉัยความถูกต้องของกระทู้ถาม การวินิจฉัยเนื้อหาของญัตติ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรในฐานะเป็นผู้มีดุลยพินิจในเร่ืองดังกล่าวจึงต้องใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม และค าวินิจฉัยชี้ขาด
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2551  จะได้ก าหนดถึง
หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
แต่การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังเป็นการไม่เหมาะสมและขาดความมั่นคงชัดเจน เพราะเป็นการเปิดให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างกว้างและเกินความจ าเป็น อีกทั้ง
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เป็นการสร้างภาระแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างมาก ซึ่งการใช้ดุลยพินิจจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมายและค านึงถึงความเป็นกลาง แต่หากใช้การตีความอย่างกว้างว่าตนมีหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไม่มี
ขอบเขต หรือใช้ดุลยพินิจได้ตามอ าเภอใจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและเป็นกลางแล้ว จะท าให้
เกิดปัญหาในการท าหน้าที่ด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ 
 

2.  หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 2.1  หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งยึดหลักการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยไม่เด็ดขาดหรือไม่
เคร่งครัดก่อให้เกิดรัฐบาลในระบบรัฐสภา โดยการแบ่งแยกการใช้การอ านาจในลักษณะนี้จะยอมให้ตัวแทน
ผู้ใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวข้องกันได้ ซึ่งลักษณะส าคัญของระบบรัฐสภา คือ คณะรัฐมนตรีจะต้องได้รับความ
ไว้วางใจจากสภานิติบัญญัติ ถ้าสภานิติบัญญัติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากต าแหน่ง ในทางกลับกัน
สภานิติบัญญัติอาจถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารได้ด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยการออกพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ เพื่อให้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความ
สมดุลกัน1 นอกจากนี้ รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภายังให้ผู้แทนฝ่ายบริหารต้องมาจากความเห็นชอบของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นบุคคลที่มาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 
 นอกจากนี้ หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยถือเป็นหลักการ
ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นเร่ืองของความหลากหลายภายใต้
หลักความเสมอภาค โดยเหตุที่ประชาชนมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถเห็นพ้องต้องกัน
ได้ก็จะต้องตัดสินปัญหาโดยใช้หลักเสียงข้างมาก แต่การใช้หลักเสียงข้างมากอย่างเดียวจะกลายเป็นเผด็จ
การเสียงข้างมากไปได้2 ประชาธิปไตยจึงต้องมีการคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย เสียงข้างมากจึงต้องรับฟังและ
เคารพเสียงข้างน้อยด้วย ดังนั้น หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย จึงส่งผล

                                                           
1 พรชัย เลื่อนฉว,ี กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), น. 88-89. 
2 อมร จันทรสมบูรณ์ อ้างในบรรเจิด สิงคะเนติ (บรรณาธิการ), ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ตามแนวคิดของศาตรา

จารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ,์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน), หน้า 75 .อาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ เรียกว่า เผด็จ
การรัฐสภาซ่ึงเกิดขึ้นจาก “ผู้มีอ านาจบริหารประเทศ” ในฐานะหัวหน้าบริหารในคณะรัฐมนตรีได้เป็นผู้มีอ านาจคุมเสียงข้าง
มากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วย เมื่อ
ผู้มีอ านาจบริหารประเทศเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่คุมเสียงข้างมากในรัฐสภาก็อาจใช้ “มติพรรค” ก าหนดนโยบาย
บริหารประเทศตามที่ตนพอใจได้ ประชาธิปไตยจึงไม่ได้อยู่บนรากฐานของเจตจ านงของประชาชนอย่างแท้จริง  
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ให้เกิดหลักการยอมรับสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างน้อยที่ถือว่ามีส าคัญอย่างมาก เป็นการ
ยอมรับให้มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายและการกระท าของรัฐบาล รวมทั้งการที่รัฐบาลยอมรับฟังเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลด้วย ตราบใดที่การคัดค้านและการวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่ล่วง
ละเมิดผู้ใดจนขัดต่อกฎหมายที่ออกและประกาศใช้ตามวิถีประชาธิปไตย3 
 2.2  หลักความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ของผู้แทนปวงชน  
 หลักความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ของผู้แทนปวงชนเป็นหลักการส าคัญ
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชน มติของพรรคการเมืองที่มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องปฏิบัติตาม หรือการมอบหมาย หรือการครอบง าใดๆ ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตามนั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักการนี้ โดยหลักการพื้นฐานแล้วผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย
จะต้องเป็นผู้แทนปวงชนทั้งหมด มิใช่แทนแต่เฉพาะผู้ที่เลือกตนขึ้นมาเท่านั้น กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้แทนของ
คนที่ไม่ได้เลือกผู้แทนคนนั้นด้วย และเป็นแม้กระทั่งผู้แทนของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้า
มาแล้วผู้แทนจะต้องเป็นผู้แทนปวงชนทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้ผู้แทนสามารถเป็นผู้แทนปวงชนทั้งหมด และ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนทั้งหมดได้อย่างแท้จริง ในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน
จึงมีหลักความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ของผู้แทนปวงชน ไม่ว่าใครจะไปสั่งให้ผู้แทน
ปวงชนให้ท าอะไรหรือลงมติอย่างไรก็กระท ามิได้ ผู้แทนปวงชนจะตัดสินใจอะไรให้ขึ้นกับ “มโนธรรม
ส านึก” หรือ “ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ” แต่เพียงอย่างเดียว4 
 2.3  หลักนิติธรรม  
 หลักนิติธรรม เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายในการควบคุมการใช้อ านาจดุลยพินิจของผู้ใช้
อ านาจรัฐ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ผู้ใช้อ านาจรัฐมีสิทธิตัดสินใจใช้อ านาจได้อย่างอิสระภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่ใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ อ านาจดุลยพินิจที่สมบูรณ์และเด็ดขาดในตัวเองไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมยังเป็นหลักที่ใช้ก ากับดูแล
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้อ านาจอันไม่ชอบธรรมของรัฐสภา รัฐบาล และศาล หลักนิติธรรมจะช่วย
ป้องกันมิให้กฎหมายกลายเป็นเคร่ืองมือของผู้มีอ านาจ อีกทั้งยังเป็นการรับประกันถึงความมีอยู่ของสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนที่จะไม่ถูกละเมิดโดยการใช้อ านาจดุลยพินิจของผู้ใช้อ านาจรัฐ 

                                                           
3  วิสุทธิ์ โพธ์ิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา, 2550), น. 63. 
4  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 2540  

ที่ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจเหนือผู้แทนปวงชนโดยใช้พรรคการเมอืง, บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมนิตศิาสตร์
แห่งชาต,ิ 28 มีนาคม 2550, น. 11. 
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 ดังนั้น การออกกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม หากขัดหรือ
แย้งต่อหลักนิติธรรมก็ไม่มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะหลักการมีกฎหมายที่ดี (Good Law) ซึ่งให้ความส าคัญทั้ง
ในหลักเกณฑ์การจัดให้มีกฎหมายและสาระของกฎหมาย ในแง่หลักเกณฑ์การจัดให้มีกฎหมายจะต้องมีความ
ชัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มีความแน่นอนมั่นคง ในแง่ทางสาระของกฎหมาย 
กฎหมายมีขึ้นเพื่อความดีของสังคม และความดีนั้นส่งให้สมาชิกในสังคมได้รับประโยชน์ กฎหมายจะต้อง
ให้ความเป็นธรรม เคารพและคุ้มครองความคาดหวังอันชอบด้วยกฎหมาย5 
 

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและหลักกฎหมายไทย 
 3.1 หลักกฎหมายต่างประเทศ 
  3.1.1 สหราชอาณาจักร 
 ประธานสภาสามัญของสหราชอาณาจักรมาจากสมาชิกสภาสามัญที่พระราชินีหรือกษัตริย์แห่งส
หราชอาณาจักรทรงแต่งตั้งตามมติของสภาสามัญซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภา
สามัญจะเป็นสมาชิกสภาสามัญที่มีประสบการณ์ในสภามานาน พรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านจะ
ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาสามัญร่วมกัน และไม่ให้เกิดการคัดค้านจนน าไปสู่ปัญหาการด าเนินงานของสภาสามัญได้ 
ประธานสภาสามัญจะท าหน้าที่โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อให้เป็นที่เคารพของทุกฝ่าย การปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าข้าง
ฝ่ายใด และวางตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัด6  
 ประธานสภาสามัญจะละทิ้งความผูกพันในฐานะเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ตัดขาด
ความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองของตน โดยด ารงตนเป็นอิสระในฐานะที่เป็นผู้น าของสภาสามัญ จะไม่เข้า
ร่วมในการอภิปราย ไม่เข้าร่วมการประชุมพรรค ไม่เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรค
การเมืองและมวลชนใดๆ และจะไม่เข้าร่วมในการหาเสียงเลือกตั้ง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการเลือกตั้งคร้ังทั่วไป
คร้ังใหม่ ในเขตเลือกตั้งของประธานสภาสามัญ พรรคใหญ่อ่ืนๆ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าลงสมัครชิงต าแหน่ง  
 วิธีการได้มาซึ่งประธานสภาสามัญ โดยปกติแล้วการเลือกตั้งจะท าพอเป็นพิธีเท่านั้น คือสมาชิก
สภาสามัญผู้เคยเป็นประธานสภาสามัญอยู่ก่อนแล้วจะได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาสามัญอีกคร้ัง โดย
ประธานในที่ประชุมหรือ Father of The House7 จะถามมติเพื่อให้ความเห็นชอบประธานสภาสามัญคนเดิม

                                                           
5 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต,์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, พิมพ์ครั้งแรก  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์     

จิรัชชการพิมพ,์ 2540), น. 25-29. 
6  วิทยา นภาศิริกุล, ระบบการเมืองอังกฤษ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515), น. 79-80. 
7 Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No. 1(1). 
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ด ารงต าแหน่งประธานสภาสามัญต่อไปหรือไม่ ถ้าสภาสามัญเห็นชอบ ก็ให้ประธานสภาสามัญคนเดิมด ารง
ต าแหน่งประธานสภาสามัญต่อไป 
 ในกรณีที่ประธานสภาสามัญคนเดิมถึงแก่กรรมหรือลาออกจากต าแหน่ง หรือไม่ได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังทั่วไปท าให้ไม่ได้รับการรับเลือกตั้งเข้ามาในสภาชุดใหม่ หรือกรณีที่สภาสามัญมีมติ
ไม่เห็นชอบให้ประธานสภาสามัญคนเดิมด ารงต าแหน่งประธานสภาสามัญ พรรคการเมืองแต่ละพรรคสามารถ
จะส่งสมาชิกสภาสามัญเข้าชิงต าแหน่งประธานสภาสามัญได้การเลือกประธานสภาสามัญก็จะใช้วิธีลงคะแนน
ลับ จะมีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาสามัญพร้อมกับมีผู้รับรองไม่ต่ ากว่า 12 คนแต่ไม่เกิน 
15 คน และผู้รับรองจะต้องไม่ได้อยู่พรรคเดียวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 3 คน ในกรณีที่มีผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานเพียงผู้เดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
สามัญ แต่ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จะต้องกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ทีละคนและด าเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับคะแนน
เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาสามัญทั้งหมดจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาสามัญ แต่ถ้าใน
กรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาสามัญทั้งหมด ประธานในที่ประชุมจะใช้มาตรการตัด
ผู้ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ออกจากบัตรลงคะแนน8 ในกรณีการตัดรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วเหลือเพียง 1 
คน ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาสามัญ แต่ถ้าในกรณีที่ยังเหลือรายชื่อมากกว่า 1 คน 
ก็ให้ด าเนินการลงคะแนนเสียงต่อไปเร่ือยๆ จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาสามัญ
ทั้งหมด  
 การเลือกตั้งรองประธานสภาสามัญ คนที่หนึ่ง รองประธานสภาสามัญ คนที่สอง และรองประธานสภา
สามัญ คนที่สาม จะใช้วิธีลงคะแนนลับ จะต้องมีผู้รับรองไม่ต่ ากว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 10 คน สมาชิกสภาสามัญ
แต่ละคนจะรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ไม่เกิน 3 คน ให้สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนลงคะแนนเสียงเลือก
โดยการท าหมายเลขในบัตรเลือกตั้งเรียงตามล าดับ โดยนับคะแนนเสียงนั้นใช้ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียง
เชิงเดี่ยว9 เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้น าผู้ที่ได้รับคะแนนล าดับ 1 ถึง 3 มาจัดเรียงตามล าดับคะแนน 
และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 1) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงล าดับ 1 ถึง 3 จะต้องเป็นสมาชิกสภาสามัญที่สังกัด
พรรคการเมืองตรงข้ามจากประธานสภาสามัญจ านวน 2 คน และจะได้รับการด ารงต าแหน่งรองประธานสภา
สามัญ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาสามัญ คนที่สาม10 

                                                           
8 Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No.1(B)(12). 
9  Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No.2(A)(4)(e). 
10 Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No.2(A)(4)(e)(i). 

868



8 

 2) ที่ได้รับคะแนนเสียงล าดับ 1 ถึง 3 จะต้องเป็นสมาชิกสภาสามัญที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่าย
เดียวกับประธานสภาสามัญจ านวน 1 คน จะได้รับการด ารงต าแหน่งรองประธานสภาสามัญ คนที่สอง11 

 3) สมาชิกสภาสามัญผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาสามัญรองประธานสภา
สามัญ คนที่หนึ่ง รองประธานสภาสามัญ คนที่สอง และรองประธานสภาสามัญ คนที่สาม จะต้องเป็นชาย
หรือหญิงอย่างน้อยที่สุด 1 คน12 
  3.1.2 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีองค์กรในการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร คือ คณะกรรมการที่ประชุมร่วมของประธาน (Chairmen’s Conference) โดยประกอบด้วย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานคณะกรรมการ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 6 คน ประธาน
คณะกรรมาธิการ 6 คน ประธานกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง 1 คน 
และผู้แทนรัฐบาล 1 คน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
รับทราบเร่ืองที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าร่างกฎหมายใดส่งให้คณะกรรมาธิการคณะใดพิจารณา 
เมื่อมีเร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  3.1.3  เครือรัฐออสเตรเลีย 
 การเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรก าหนดให้มีการเลือกตั้งได้ใน 2 กรณี คือ เมื่อมีการเปิด
ประชุมคร้ังแรกหลังการเลือกตั้งคร้ังทั่วไป และในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานในที่ประชุมจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ผู้
นั้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไปจะต้องจัดให้
มีการโต้วาทีเพื่อกล่าวค าปราศรัย โดยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกล่าวไม่เกินคนละ 5 นาที จากนั้นจะใช้การ
ลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งผู้ที่จะได้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก แต่
ถ้าไม่มีผู้ใดได้รับเสียงข้างมาก ผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดจะถูกตัดออกและจัดให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ 
โดยจะให้มีการด าเนินการเช่นนี้จนกว่าจะได้ผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเพียงหนึ่งเดียว13 
 แต่หากการด าเนินการข้างต้นแล้วยังไม่สามารถได้ผู้ซึ่งได้คะแนนเสียงข้างมากเพียงคนเดียวก็ให้ใช้
วิธีการลงคะแนนลับแบบพิเศษ14 โดยการประกาศผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันแล้วให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขียนชื่อผู้ที่ตนสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และตัดผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดออก 
จากนั้นก็จะเร่ิมด าเนินวิธีการลงคะแนนลับแบบพิเศษรอบที่หนึ่ง ถ้ายังไม่ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ก็จะ

                                                           
11 Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No.2(A)(4)(e)(ii). 
12 Standing Orders of the House of Commons-Public Business 2016, No.2(A)(4)(e)(iii). 
13 Standing Orders of  The House of Representatives 2015, No.10 (I) 
14 Standing Orders of  The House of Representatives 2015, No.10 (J) 
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ด าเนินวิธีการลงคะแนนลับแบบพิเศษรอบที่สองต่อไป แต่หากยังปรากฏว่ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในที่ประชุมจะประกาศพักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที เมื่อกลับเข้าสู่การประชุมก็ให้ด าเนินการ
ลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ได้ รับการเสนอชื่อประสงค์จะถอนตัวออกจากการชิงต าแหน่ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่จ าเป็นต้องให้มีการด าเนินการลงคะแนนเสียงอีกต่อไป15  
 ส าหรับวิธีการได้มาซึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง มีการก าหนดสัดส่วนให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองจะต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น16 และใช้วิธีการได้มาเช่นเดียวกันกับประธานสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออาจจะไม่อยู่ในที่ประชุมก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องกล่าววิสัยทัศน์  
  3.1.4 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 วิธีการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นภายหลังการ
เลือกตั้งภายใน 30 วัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความอาวุโสสูงสุดจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระแรก17 โดยด าเนินเป็นการลงคะแนนลับ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุดจะ
ได้รับการด ารงต าแหน่ง แต่ถ้าในกรณีที่การลงคะแนนเสียงรอบแรกไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุด ก็จะ
ให้ด าเนินการลงคะแนนเสียงรอบที่สองซึ่งสามารถที่จะมีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการชิงต าแหน่งได้ใหม่อีก แต่ถ้า
ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงรอบที่สองก็ยังไม่มีผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุดอีกคร้ัง ก็จะด าเนินการ
ลงคะแนนเสียงรอบที่สาม โดยจะน าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 2 คนมาด าเนินการเลือกในรอบที่สาม ส่วน
ผู้อ่ืนจะถูกตัดออกจากการชิงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนน
เสียงเพื่อเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด เพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่หากปรากฏว่าผล
การลงคะแนนเสียงยังคงมีคะแนนเสียงเท่ากันอีก ก็จะให้เป็นอ านาจของประธานในที่ประชุมชี้ขาดว่าผู้ใด
สมควรได้รับการด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร18 
 ส าหรับวิธีการได้มาซึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมาจาก
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรแต่ละกลุ่มการเมืองอย่างน้อยกลุ่มการเมืองละ 1 คน โดยประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะประกอบเป็นคณะผู้บริหารสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี19 

                                                           
15 Standing Orders of  The House of Representatives 2015, No.10 (M) 
16 Standing Orders of  The House of Representatives 2015, No.13 (C) 
17 Rules of Procedure of the German Bundestag 2014, No.1 (1) 
18 Rules of Procedure of the German Bundestag 2014, No.2 (2). 
19 วรเจตน์ ภาคีรัตน,์ บรรเจิด สิงคะเนต ิและสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, สาระส าคัญและแนวทางการพัฒนาสภา

ผู้แทนราษฎร ใน 10 ปีข้างหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544), น. 93. 
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 3.2  หลักกฎหมายไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 116 มาตรา 119 และมาตรา 80 
ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 หรือ 2 คน
ตามมติของสภา ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมติของสภาผู้แทนราษฎร โดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอ านาจเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอ านาจตามที่ประธานมอบหมาย และต้องปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อ
ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่จะต้อง
เป็นไปด้วยความเป็นกลาง20 และในระหว่างการด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรห้ามด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารหรือต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง21   
 นอกจากนี้ มาตรา 114 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นสมาชิกรัฐสภาต่างถือเป็น
ผู้แทนปวงชน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นอิสระ โดยปราศจากการตกอยู่
ภายใต้ความผูกมัด การมอบหมาย หรือการครอบง าของบุคคลอ่ืน จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและประชาชน และจะต้องปราศจากการขัดกันของผลประโยชน์ใดๆ22  
 วิธีการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผู้ที่มีอายุมากที่สุดปฏิบัตหิน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่ละคนเสนอชื่อได้ 1 ชื่อ และการเสนอนั้นจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน23 ถ้าในการเสนอชื่อปรากฏว่า
มีเพียงผู้เดียวก็ถือว่าให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอหลายชื่อ จะให้ลงคะแนนเสียงเป็นการลับ ผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากที่สุดจะเป็น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เมื่อได้
ผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะด าเนินการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองเป็นการลับวิธีเดียวกันกับการเลือกประธานสภา
ผู้แทนราษฎร24 เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นลงแล้วเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูล หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

                                                           
20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 119. 
21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 116. 
22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 114. 
23 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551, ข้อ 5 วรรคแรก. 
24 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551, ข้อ 6 . 
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 การด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
ข้อบังคับได้ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสามารถใช้ดุลยพินิจไว้หลายประการ อาทิ การบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นอ านาจเป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงผู้เดียวในการสั่งให้บรรจุ
เร่ืองต่างๆ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยเฉพาะกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ือง
ใดเป็นเร่ืองด่วน ก็มีอ านาจจัดเร่ืองที่เห็นว่าเป็นเร่ืองด่วนไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระก็ได้ อ านาจในการ
วินิจฉัยว่ากระทู้ถามมีลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ อ านาจในการพิจารณาว่าญัตติที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอนั้นถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ และอ านาจในการวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่  
 

4.  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสร้างและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับ
ราชอาณาจักรไทย 
 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วน และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจ าต้องเป็นผู้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่ายให้ความยอมรับในฐานะคนของสภา อย่างไรก็ตาม 
นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมาได้ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องสังกัดพรรคการเมือง ท าให้การได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตก
อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรครัฐบาล โดยทั้งในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับมิได้ก าหนดถึงสัดส่วนของผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นได้เพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรครัฐบาลเท่านั้น ซึ่งปรากฏในข้อเท็จจริงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถเข้า
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวนีไ้ด้  
 จากการศึกษาพบว่า วิธีการได้มาของต าแหน่งดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นการเอ้ือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรครัฐบาลอย่างยิ่ง ท าให้ผู้มีหน้าที่และใช้
อ านาจในการควบคุมการด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรจ ากัดเพียงเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
รัฐบาลเท่านั้น แม้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจะต้องยึดตามแนวทางของเสียงส่วนใหญ่
เป็นหลัก แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเช่นกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะสังกัดพรรค
รัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
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และในฐานะผู้แทนปวงชน นอกจากนี้ กฎหมายก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ต้องวางตนเป็นกลาง แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคน
ของสภา มิใช่คนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่ไม่ได้ก าหนดสัดส่วนว่าต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งจะต้องมาจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน รวมทั้งวิธีการได้มาเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อหาผู้ได้รับ
เสียงข้างมากเท่านั้น ท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะจ ากัดอยู่เพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สังกัดพรรครัฐบาล
เท่านั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านไม่มีโอกาสที่จะได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ได้ ท าให้เสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎร จน
ส่งผลให้การด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่าย ยิ่งไป
กว่านี้ จากการที่พรรครัฐบาลมีอิทธิพลควบคุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จะท าให้การท างานของสภา
ผู้แทนราษฎรขาดประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได ้ 
 4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ี และการใช้อ านาจของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 การใช้อ านาจของสภาผู้แทนราษฎรจะต้องกระท าโดยผ่านกระบวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
กฎหมายได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเป็นผู้
ควบคุมการด าเนินกิจการของสภาและควบคุมการด าเนินการประชุมสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยมีรองประธาน   สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วย ในข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรจึงก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือ
เป็นที่สุด ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดสามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่มีข้อสงสัยในการด าเนินการประชุม หรือเพื่อการหาข้อยุติใน
ประเด็นที่มีปัญหา เพื่อให้การด าเนินการประชุมของสภาสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดหยุดลง   

 จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่และใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นกลางซึ่งเป็นการ
ก าหนดไว้อย่างกว้างและขาดความเหมาะสม ท าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสามารถตีความเพื่อปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจได้อย่างกว้าง และการก าหนดไว้เพียงในระหว่าง
การด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองไม่ได้เท่านั้น เป็นการไม่สามารถครอบคลุมถึงการห้ามมิให้
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคการเมืองและมวลชนทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง และการ
ประชุมพรรคการเมือง จึงท าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกแทรกแซงจาก
การเมือง ส่งผลต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ ดังนั้นการที่บัญญัติการให้ประธานสภา
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ผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเท่านั้น โดยการไม่ได้มีบทบัญญัติ
ให้เป็นกลางในทางการเมืองจึงเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักความ
เป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ของผู้แทนปวงชน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นกลางเท่านั้น เป็นการก าหนดไว้เพียงหลักการกว้างๆ ขาดความ
เหมาะสม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจเกิดการตีความให้อ านาจแก่ตนอย่างมาก จนท าให้ขอบเขตการ
ใช้อ านาจกว้างเกินกรอบและเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งการไม่ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นกลางทางการเมือง และไม่ได้ห้ามการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ร่วมกับพรรคการเมืองและมวลชนทางการเมือง ไม่ได้ห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง และไม่ได้ห้ามการประชุมพรรค
การเมือง ย่อมท าให้เกิดความไม่เป็นกลางทางการเมืองได้ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจที่ไม่เป็น
กลางตามมา เกิดการใช้อ านาจที่ไม่ยุติธรรมและเท่าเทียมต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่อมท าให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่าย และท าให้เกิดข้อครหาและถูกฝ่ายค้านโจมตีการท างานในเร่ือง
ความเป็นกลาง 
 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ในการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเร่ิมจากเมื่อมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา กระทู้ถาม หรือญัตติเข้ามาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองดังกล่าว และท าการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ซึ่งการใช้ดุลยพินิจนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเป็นกลาง 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ก าหนดให้การด าเนิน
กระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร แม้กฎหมายจะได้ก าหนดถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าว แต่ก็
ยังขาดความเหมาะสมและขาดความมั่นคงชัดเจน เพราะเป็นการสร้างภาระในการท าหน้าที่ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเปิดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมาก ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องค านึงถึงการใช้ดุลยพินิจให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ไม่เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นกลาง แต่หากประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเข้าใจผิดว่าตนเองมีหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไม่มีขอบเขต ใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจและปฏิบัติ
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หน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและเป็นกลางแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาในการท าหน้าที่ด าเนินกระบวนการและ
ขั้นตอนก่อนมีการประชุม ย่อมเป็นการกระทบต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และกระทบต่อสิทธิของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน
กระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสร้างภาระอย่างมาก และส่งผลให้เกิดการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างกว้าง ซึ่งถ้าการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นกลาง ไม่โปร่งใส 
เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย และใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรม จะท าให้การด าเนิน
กระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาได้ ทั้งการบรรจุระเบียบวาระ  กระทู้
ถาม ญัตติ ซึ่งต่างถือเป็นกลไกและเคร่ืองมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร 
ท าให้การด าเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรขาดประสิทธิภาพ และยังส่งผลต่อการท างานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาจถูกลิดรอนสิทธิในการท าหน้าที่ อันเกิดจากการใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างในการ
ท าหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง สัดส่วน และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย ผู้ศึกษาเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2551 ดังต่อไปนี้ 
 “มาตรา 116 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและ รอง
ประธานสภาสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ตามมติของสภาให้เลือก
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงต าแหน่งเดียวก่อนเพื่อท าหน้าที่ประธาน โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้
เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองคน โดยให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต้องมาจาก
พรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” 

 “ข้อ 5 การเลือกประธานสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อการเสนอนั้น
ต้องมีจ านวนผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และผู้รับรองจะต้องไม่ได้อยู่พรรคเดียวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่
น้อยกว่า 5 คน 

 ก่อนที่จะด าเนินการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง
กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
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 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงผู้เดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลาย
ชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามี ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ก็ให้ด าเนินการเลือกใหม่จนกว่าจะได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเพียงผู้เดียว” 

 “ข้อ 6 การเลือกรองประธานสภา ให้น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ศึกษาเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังต่อไปนี้ 
 “มาตรา 116 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งแ ละรอง
ประธานสภาสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ตามมติของสภาให้เลือก
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงต าแหน่งเดียวก่อนเพื่อท าหน้าที่ประธาน โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้
เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองคน โดยให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต้องมาจาก
พรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะ
เป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ และจะเข้าร่วมประชุมพรรค
การเมืองและร่วมด าเนินกิจกรรมทางเมืองมิได้ด้วย” 
 “มาตรา 119 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจด าเนินกิจการของ
สภานั้นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจตามที่ประธานสภามอบหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 เมื่อประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้นๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น” 
 5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ศึกษา
เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้  
 “ข้อ 16 ให้มีคณะกรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย ประธานสภา
เป็นประธานคณะกรรมการ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่ง รอง
ประธานสภาคนที่สอง เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่สอง และกรรมการอ่ืนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรสังกัดพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ 1 คน และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น
เลขานุการและกรรมการ  
 ให้คณะกรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา บรรจุ และจัดระเบียบวาระการประชุม  ในกรณีที่
คณะกรรมการประสานงานเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วน คณะกรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร
มีอ านาจจะจัดเร่ืองด่วนนั้นไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเร่ืองที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ โดยการจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กระทู้ถาม 

  (ข)  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  (ค)  รับรองรายงานการประชุม 

  (ง)  เร่ืองที่คณะกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (จ)  เร่ืองที่ค้างพิจารณา 

  (ฉ)  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
  (ช)  เร่ืองอื่นๆ  
 (2) ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่
บรรจุระเบียบวาระการประชุม 

 (3) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของกระทู้ถาม 

 (4) พิจารณาและวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่ 
 ให้คณะกรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบรัฐสภา” 
 นอกจากนี้  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 โดยให้มี
คณะกรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในข้อ 43 ข้อ 45 ข้อ 145 ข้อ 152 ข้อ 154  ข้อ 159 และ
ข้อ 162 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อ 16 
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