
 
ข้อบังคบั 

การประชุมสภาผูแ้ทนนกัเรียนโรงเรียนหนองไผ่  
พ.ศ. 2563 

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน เพื่อให้การด าเนินการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จึงตราข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ขึ้นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้บังใช้ต้ังวันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ ค าว่า 
 “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่                
ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ.2563 
 “รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียน
หนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ.2563 
 “สภา” หมายความว่า สภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ.2563 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานของท่ีประชุมสภานักเรียนหรือประธานของท่ีประชุม
สมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่                  
พ.ศ.2563 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
 “กรรมาธิการ” หมายความว่า กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญของสภานักเรียน 
 “บริเวณสภา” หมายความว่า อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตท่ีสภานักเรียนใช้ในการด าเนินการประชุม
หรือท ากิจกรรมอื่น ๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่มอบหมาย 
 “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภานักเรียน 
 “การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
 “ท่ีประชุม” หมายความว่า ท่ีประชุมสภานักเรียนหรือการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 ข้อ 4 ให้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและผู้ช่วย -
ผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 



หน้าท่ี 2 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 
หมวดที่ 1 

หน้าที่และอ านาจของประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการ 
___________________________________ 

 ข้อ 5 ประธานสภามีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) เป็นประธานของท่ีประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
(2) ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน 
(3) ควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท่ีประชุมตลอดถึงบริเวณสภา 
(4) เป็นผู้แทนของสภานักเรียนในกิจกรรมภายนอก 
(5) แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมสภา 
(6) อ านาจและหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 
ข้อ 6 รองประธานสภามีอ านาจและหน้าท่ีช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าท่ีและอ านาจของ

ประธานสภาหรือปฏิบัติตามท่ีประธานสภามอบหมาย 
เมื่อไม่มี ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมี                   

รองประธานสภาสองคนให้รองประธานสภาคนท่ีหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาถ้ารองประธานสภา
คนท่ีหนึ่ งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภาคนท่ีสองเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภา 

ข้อ 7 เลขานุการ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) นัดประชุมสภา 
(2) ช่วยประธานสภาในการประชุม 
(3) จัดท าวาระการประชุมและรายงานการประชุมสภา 
(4) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประธานสภาก าหนด 
(5) จัดท ารายงานการบันทึกออกเสียงลงคะแนนและยืนยันมติสภาไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
(6) หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีประธานสภามอบหมาย 

 
หมวดที่ 2 

คณะกรรมการประสานงานร่วมสภานักเรียน 
___________________________________ 

 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการประสานงานร่วมสภานักเรียน” 
ประกอบด้วย ประธานหรือรองประธานสภาท่ีประธานสภามอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่น
อีกไม่เกินแปดคน ซึ่งประธานสภาแต่งต้ังจากสมาชิกจากพรรคท่ีมีสมาชิกได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียนจ านวนส่ีคนและจากพรรคท่ีไม่มีสมาชิกท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน                 
จ านวนส่ีคนโดยค านึงถึงความเหมาะสม 



หน้าท่ี 3 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาและกิจการอื่นๆ
ของสภาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบโดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน 
 ข้อ 9 กรรมการประสานงานร่วมสภานักเรียน พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) สภาส้ินอายุหรือสภาถูกยุบ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
(5) ผู้อ านวยการมีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง 

 
หมวดที่ 3 
การประชุม 

___________________________________ 
ส่วนที่ 1 

วิธีการประชุม 
********************************* 

 ข้อ 10 การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย เว้นแต่คณะกรรมการสภานักเรียนหรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 
 การประชุมโดยเปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบท่ีประธานก าหนด 
 ในการประชุมลับ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น 
และให้ประธานด าเนินการเพื่อมิให้มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียงหรือการกระท าใดๆท่ีเป็นการถ่ายทอดการ
ประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต 
 ข้อ 11 การด าเนินการประชุมครั้งแรกให้เป็นไปตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่า
ด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ.2563 
 การประชุมครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติสภาก าหนดไว้ แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรประธานสภาจะส่ังงดการ
ประชุมครั้งใดก็ได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือ และให้ประธานแจ้งเหตุท่ีส่ังงดการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
เว้นแต่ประธานบอกงดในท่ีประชุมแล้ว 
 ข้อ 12 การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่เมื่อประธานได้บอกนัดในท่ีประชุมแล้วหรือเห็นว่า
เป็นเรื่องเร่งด่วนจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นก็ได้ 
 การนัดประชุมต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ 
 ข้อ 13 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจะ
เผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ในกรณีท่ีประธานสภาเห็นสมควรจะบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้แต่ต้อง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 



หน้าท่ี 4 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ข้อ 14 การนัดประชุมตามข้อ 12 หรือการส่งเอกสารตามข้อ 13 อาจด าเนินการทาง                            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เมื่อประธานสภาเห็นสมควร                
เว้นแต่การจัดส่งเอกสารลับ ให้เป็นไปตามท่ีประธานสภาก าหนด 
 ข้อ 15 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล าดับ ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม 
(2) เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
(3) รับรองรายงานการประชุม 
(4) เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
(5) เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
(6) เรื่องอื่น ๆ 
ในกรณีท่ีประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระการประชุม              

ก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบไม่ได้ 
 ข้อ 16 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหา                  

ท่ีเกี่ยวกับความเดือดร้อนของนักเรียน สิทธิเสรีภาพการแสดงออกหรือผลประโยชน์ของนักเรียน                   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประธานสภาก าหนดและให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้างานส่งเสริม
ประชาธิปไตยท ารายงานหรือบันทึกถึงผู้อ านวยการเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ข้อ 17 ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกผู้มาประชุมลงช่ือในเอกสารท่ีจัดไว้หรือแสดงตนตามระเบียบ
ท่ีประธานสภาก าหนด 

เมื่อมีสมาชิกลงช่ือมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาจึงจะ  
เป็นองค์ประชุม เมื่อมีสมาชิกมาลงช่ือครบองค์ประชุมและมีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้ประธานด าเนินการ
ประชุมได้ 

เมื่อประธานขึ้นบัลลังก์ ให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมยืนขึ้นจนกว่าประธานได้นั่งลง ในกรณีอ่านพระบรม-
ราโชวาทหรือประกาศโรงเรียนหนองไผ่หรือค าส่ังโรงเรียนหนองไผ่ ให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมยืนฟังตลอดเวลาท่ีอ่าน 

ข้อ 18 เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว จ านวนสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมประธาน
จะส่ังให้เล่ือนการประชุมไปก็ได้ 

ข้อ 19 การประชุม ให้ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีมีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมท่ีจัดไว้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 20 กรณีท่ีสมาชิกต้องการกล่าวถ้อยค าในท่ีประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตจึง
ยืนกล่าวได้ และต้องกล่าวกับประธานเท่านั้น 

ข้อ 21 ถ้าคณะกรรมการสภานักเรียนหรือครู ท่ีปรึกษาสภานักเรียน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ                        
หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ขอแถลงหรือช้ีแจงเรื่องใดต่อท่ีประชุม                 
ให้ประธานพิจารณาอนุญาต 

สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องท่ีแถลงหรือช้ีแจงนั้น แต่คณะกรรมการสภานักเรียน
หรือครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการโรงเรียน-



หน้าท่ี 5 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

หนองไผ่จะไม่ตอบก็ได้ ถ้าเห็นว่าข้อซักถามนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์             
ส าคัญของโรงเรียน 

 ข้อ 22 ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือท่ีประชุมในปัญหาใด ๆ ก าหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุม 
ส่ังพักการประชุม เล่ือนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ถ้าประธานสภาลงจากบัลลังก์โดยไม่ได้ส่ังอย่างใด และไม่มีรองประธานสภาปฏิบัติหน้าท่ีแทนให้เลิก
การประชุม 

 ข้อ 23 รายงานการประชุม เมื่อครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบแล้วก่อนท่ีจะ
เสนอให้สภารับรอง ให้ท าส าเนาเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพื่อให้
สมาชิกได้ตรวจสอบดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประธานสภาก าหนด 

รายงานการประชุมทุกครั้งต้องมีรายช่ือสมาชิกท่ีมาประชุม ท่ีลาประชุม ท่ีขาดประชุมและบันทึกออก
เสียงลงคะแนนแต่ละเรื่อง 

สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตรงตามท่ีเป็นจริง โดยให้แจ้งต่อ
เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนั้น หากเลขานุการไม่ยอมแก้ไขให้ยื่นค าร้องต่อ
ประธานสภาเพื่อให้มีค าวินิจฉัยช้ีขาด 

ข้อ 24 เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมท่ีได้รับรองแล้ว แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานหรือรายงานการประชุม
ท่ียังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุท่ีสภาส้ินอายุ หรือสภาถูกยุบ ให้เลขานุการ บันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรอง
ความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

ข้อ 25 สภาอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดท้ังหมด หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้                    
แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ 

ข้อ 26 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เลขานุการพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อให้สภา                   
มีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่ 

ส่วนที่ 2 
การเสนอญัตติ 

********************************* 
 ข้อ 27 ญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ท่ีมีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือช้ีขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 ข้อ 28 ญัตติท้ังหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาและต้องมีจ านวนสมาชิกรับรอง
ไม่น้อยกว่าห้าคน เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ 29 ญัตติท่ีขอให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหรือด าเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภา ถ้าสมาชิกเสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
 กรณีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของโรงเรียนหรือมีความจ าเป็นรีบด่วนท่ีกระทบต่อเสรีภาพของนักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่อย่างร้ายแรง จะเสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นการด่วนก็ได้ 



หน้าท่ี 6 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ญัตติด่วนต้องไม่มีลักษณะท านองเดียวกับกระทู้ถาม และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
 ข้อ 30 ให้เป็นอ านาจของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่ และเมื่อวินิจฉัย
แล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับญัตตินั้น 
 ให้ประธานสภาบรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 ญัตติใดท่ีประธานวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วนให้ประธานสภาด าเนินการตามข้อ ๓๑ 
 ข้อ ๓๑ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในห้าวัน
ท าการนับแต่วันท่ีได้รับญัตตินั้นตามล าดับท่ียื่นก่อนหลัง ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในการเปิดภาคเรียน 
 ข้อ ๓๒ ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือ 
 (๑) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
 (๒) ขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชุม 
 (๓) ขอให้ลงมติตามข้อ ๒๕ 
 (๔) ญัตติท่ีประธานอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ ๓๓ เมื่อท่ีประชุมก าลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา เว้นแต่ญัตติ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับประกาศ ค าส่ัง ระเบียบและข้อบังคับ 
 (๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็นเรื่องเดียวกัน ท านองเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อ
พิจารณาพร้อมกัน 
 (๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองไผ่เพื่อพิจารณา 
 (๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
 (๕) ขอให้เล่ือนการปรึกษาหรือพิจารณา 
 (๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
 (๗) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
 ญัตติตาม (๓)  (๕)  (๖) หรือ (๗) เมื่อท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแล้ว ห้ามไม่ให้เสนอญัตติอื่น
ในข้อนี้อีก  
 ข้อ ๓๔ ญัตติในข้อ ๓๓ (๖) และ (๗) ห้ามเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
 ข้อ ๓๕ ในกรณีท่ีท่ีประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นมาปรึกษาหรือพิจารณาให้ญัตติเดิมเป็นอันตกไป 
 ข้อ ๓๖ ญัตติท่ีเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือช่ือในญัตตินั้น 
 ข้อ ๓๗ ญัตติท่ีไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธีการยกมือ              
ขึ้นพ้นศีรษะ 
 ข้อ ๓๘ การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือการถอนญัตติท่ีประธานสภาส่ังบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของท่ีประชุม 



หน้าท่ี 7 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ข้อ ๓๙ การถอนช่ือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด หรือจากการเป็นผู้รับรอง จะกระท าได้เฉพาะ
ก่อนท่ีประธานสภาส่ังบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม ในกรณีท่ีประธานสภาส่ังบรรจุญัตตินั้น                  
เข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของท่ีประชุม 
 ข้อ ๔๐ การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมค าแปรญัตติจะกระท าได้
เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ 
 ข้อ ๔๑ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแล้ว การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันจะกระท ามิได้ 
 ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ช้ีแจงในท่ีประชุม หรือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในท่ีประชุม
โดยไม่มีผู้ช้ีแจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตติหรือค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป 
 การมอบหมายให้ช้ีแจงแทนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 
 ข้อ ๔๒ ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามน าญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันหรือเนื้อหาสาระส าคัญเช่นเดียวกัน
ขึ้นเสนออีกในภาคเรียนนั้น เว้นแต่ญัตติท่ียังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติท่ีประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณา
เห็นว่าเหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป 

ส่วนที่ ๓ 
การอภิปราย 

********************************* 
 ข้อ ๔๓ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน คือ ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ                   
มีหลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 
 กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น
หรือสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนค าแปรญัตติไว้ในช้ันคณะกรรมาธิการ               
ให้มีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรญัตติด้วย 
 ข้อ ๔๔ เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
สลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปราย อีกฝ่ายหนึ่งจึงอภิปราย
ซ้อนได้  
 กรณีมีการอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้าน ย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับและไม่ให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของฝ่ายใด 
 ข้อ ๔๕ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ                  
ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 
 ข้อ ๔๖ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ีก าลังปรึกษากันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อื่น และห้ามไม่ให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ท่ีประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น และห้าม
ไม่ให้น าวัตถุใดๆ เข้ามาแสดงในท่ีประชุม เว้นแต่ประธานจะอนุญาต 
 ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 
 ข้อ ๔๗ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 



หน้าท่ี 8 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ข้อ ๔๘ สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ประธาน
ต้องให้โอกาสผู้นั้นช้ีแจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามท่ีประท้วงหรือไม่ ค าวินิจฉัยของ
ประธานถือเป็นเด็ดขาด 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใด 
อันเป็นท่ีเสียหายแก่ผู้นั้น 
 ข้อ ๔๙ เมื่อมี ผู้ประท้วงตามข้อ ๔๘ ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนหรือตามค าวินิจฉัยของ                   
ประธานได้ ถ้าผู้อภิปรายออกไปจากท่ีประชุมโดยไม่ถอนค าพูดตามค าวินิจฉัยของประธาน ให้ประธานบันทึก
การไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุม 
 ข้อ ๕๐ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
 (๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
 (๒) ท่ีประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
 (๓) ท่ีประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา 
 ข้อ ๕๑ ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ท่ีประชุมวินิจฉัยว่า
จะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อ ๕๒  เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ท่ีประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น                 
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งในแต่ละญัตติ มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติ 
 ข้อ ๕๓ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น ให้ผู้ท่ีก าลังพูด หยุดพูดและนั่งลงทันที 

ส่วนที่ ๔ 
การลงมติ 

********************************* 
 ข้อ ๕๔ ในกรณีท่ีจะต้องมีมติของสภา ให้ประธานมีสัญญาณให้สมาชิกทราบ เพื่อแสดงตนและ
ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 ประธานมีอ านาจส่ังให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๕๕ เสียงข้างมากตามข้อ ๓๐ (๖) ของระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ถ้าความเห็นของท่ีประชุมมีต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป ให้ถือเอาจ านวนคะแนน
เสียงฝ่ายท่ีมากท่ีสุด 
 ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 ข้อ ๕๖ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง              
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนขอให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในท่ีประชุม ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าแทนกันมิได้ 
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ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ข้อ ๕๗ ผู้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนประกอบด้วย 
 (๑) ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 (๒) รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 (๓) คณะกรรมการสภานักเรียน 
 (๔) สมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
 ข้อ ๕๘ การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เรียกช่ือสมาชิกตามหมายเลขประจ าตัวสมาชิก ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธี                           
ท่ีประธานก าหนด 
 (๒) วิธีอื่นใดซึ่งท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
 การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและ               
ท่ีประชุมอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ ๖๐ 
 การออกเสียงลงคะแนนตาม (๑) ให้ประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าหกคนเป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
 ข้อ ๕๙ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องท าเครื่องหมาย 
ตามประเด็นท่ีจะออกเสียง 
 (๒) วิธีอื่นใดซึ่งท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
 ท้ังนี้ การด าเนินการตาม (๑) (๒) ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีท่ีประชุมก าหนด                  
ให้น าความในข้อ ๕๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๖๐ เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๕๘ (๑) แล้ว ถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่โดยมี                 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินสิบห้าคะแนน              
จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้ 
 เมื่อมีการนับคะแนนใหม่ตามท่ีสมาชิกร้องขอแล้ว จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงอีกไม่ได้ 
 ข้อ ๖๑ สมาชิกซึ่งเข้ามาในท่ีประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้              
ก่อนประธานส่ังปิดการนับคะแนน 
 ข้อ ๖๒ เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อท่ีประชุมทันที ถ้าเรื่องใดท่ีระเบียบ 
ข้อบังคับ นี้ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใดก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียง
ข้างมากถึงจ านวนท่ีก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้ประกาศมติต่อท่ีประชุมจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีตามข้อ ๕๙ 
แล้ว ให้ประธานส่ังให้เจ้าหน้าท่ีท าลายบัตรออกเสียงหรือลบข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย 
 ข้อ ๖๓ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามท่ีประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่เมื่อไม่มีผู้เห็น          
เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น 
 ข้อ ๖๔ ให้เลขานุการจัดท าบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผยบันทึก
ดังกล่าวไว้ ณ บริเวณสภา รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่ทราบได้ท่ัวไป เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ ๕๙ 
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ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 
หมวดที่ ๔ 
กระทู้ถาม 

___________________________________ 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

********************************* 
 ข้อ ๖๕ กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามท่ีสมาชิกมี ต่อประธานคณะกรรมการสภานัก เรียนหรือ
คณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภา-
นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 
 ข้อ ๖๖ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท 
 (๑) กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 (๒) กระทู้ถามท่ัวไป 
 ข้อ ๖๗ การต้ังกระทู้ถาม ให้ผู้ต้ังกระทู้ถามมีอิสระ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือ
ความครอบง าใด ๆ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ต้ังถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
 ข้อ ๖๘ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกล่ันแกล้งใส่ร้าย 
 (๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
 (๓) เป็นเรื่องท่ีได้ตอบแล้วหรือช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ 
 (๔) เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
 (๕) เป็นการให้ออกความเห็น 
 (๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗) เป็นเรื่องท่ีไม่มีสาระส าคัญ 
 (๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด เว้นแต่ท่ีเกี่ยวกับการงานในหน้าท่ีราชการ 
 กระทู้ถามตามข้อ ๖๘ (๓) และ (๔) นั้น จะต้ังกระทู้ถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อสาระส าคัญต่างกันหรือ
พฤติการณ์ในขณะท่ีมีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปล่ียนแปลงไปจากเมื่อต้ังกระทู้ถามครั้งก่อน 
 ข้อ ๖๙ กระทู้ถามท่ีสมาชิกต้ังถาม ให้ประธานสภาท าการตรวจสอบ และหากมีข้อบกพร่อง                  
ให้ประธานสภาแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ 
 ข้อ ๗๐ การประชุมครั้งหนึ่งๆ ให้บรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ไม่เกินสองกระทู้และกระทู้ถามท่ัวไป
ไม่เกินสองกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามท่ัวไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมากหรือมีกระทู้ถาม
ท่ัวไปท่ีเล่ือนมาจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถามท่ัวไปเกินกว่านี้ก็ได้ 
 การจัดล าดับกระทู้ถามในท่ีประชุม ให้จัดตามล าดับ คือ กระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามท่ัวไป 
 ข้อ ๗๐ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ 
(๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีถูกตั้งกระทู้



หน้าท่ี 11 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้
ท าให้ไม่อาจตอบกระทู้ แต่ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภา                  
และให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด 
 ในกรณี ท่ีมีการมอบหมายให้ ผู้อื่น ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
ประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม 
 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่ง
ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ
กระทู้ถามเม่ือเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
 ข้อ ๗๑ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
 การตอบกระทู้ถามของประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือ 
บุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๗๒ ผู้ต้ังกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเม่ือใดก็ได้ 
 ข้อ ๗๓ กระทู้ถามใดท่ีประธานสภาพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป ประธานสภาอาจส่ัง
ให้น าออกจากการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ เมื่อได้รับความยินยอมของผู้ต้ังกระทู้ถาม 
 ข้อ ๗๔ กระทู้ถามตกไป เมื่อ 
 (๑) ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด ถ้าผู้ต้ังกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม 
 (๒) คณะกรรมการสภานักเรียนท้ังคณะพ้นจากต าแหน่ง 
 (๓) สมาชิกภาพของผู้ต้ังกระทู้ถามส้ินสุดลง 
 (๔) สภาส้ินอายุ หรือสภาถูกยุบ 

ส่วนที่ ๒ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

********************************* 
 ข้อ ๗๕ การต้ังกระทู้ถามสดด้วยวาจา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิต้ังกระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้                    
ในวันประชุมท่ีมีวาระการตอบกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเรื่องส าคัญท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 
 (๒) เป็นเรื่องท่ีกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 (๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน 
 ให้เป็นอ านาจของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาหรือไม่ 
 ข้อ ๗๖ ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาท่ีประธานสภาวินิจฉัยแล้วเกินจ านวนสองกระทู้ 
ให้ประธานสภาจับสลากให้เหลือเพียงสองกระทู้ ในจ านวนสองกระทู้นี้ หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามท่ีเป็นเรื่อง
ท านองเดียวกัน ให้กระทู้ถามท่ีถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 



หน้าท่ี 12 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 

 ข้อ ๗๗ กระทู้ถามสดด้วยวาจาท่ีประธานสภาวินิจฉัยตามข้อ ๗๕ หรือได้ด าเนินการตามข้อ ๗๖ แล้ว 
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ข้อ ๗๘ การถามและการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ มีก าหนดเวลาไม่เกิน
ยี่สิบนาที 
 เรื่องใดท่ีประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าลักษณะกระทู้ถามสดด้วยวาจาตามข้อ ๗๕ หรือไม่อนุญาต                  
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หรือมิได้มีการถามตอบด้วยเหตุอื่นใดท่ีมิใช่การขอเล่ือนการตอบของ
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่งระเบียบ
โรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นอันตกไป หากสมาชิก             
ยังประสงค์ท่ีจะต้ังเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาอยู่ ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 ข้อ ๗๙ กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่ละกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้งและต้องถามตอบให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาสิบนาที เว้นแต่ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาน้อยกว่าสองกระทู้                    
ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลาสิบนาที 
 ข้อ ๘๐ ในระหว่างการถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา หากประธานวินิจฉัยว่าค าถามข้อใดเข้าลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖๘ ให้ประธานมีอ านาจส่ังให้เปล่ียนแปลงค าถาม 
 

ส่วนที่ ๓ 
กระทู้ถามทั่วไป 

********************************* 
 ข้อ ๘๑ การต้ังกระทู้ถามท่ัวไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา โดยมีข้อความเป็น
ค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุว่าจะให้ตอบในท่ีประชุมสภาหรือท าเป็นหนังสือช้ีแจง 
 ข้อเท็จจริงท่ีอ้างประกอบกระทู้ถามท่ัวไป ต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีผู้ต้ังกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง                   
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นต้องมีค าช้ีแจงประกอบให้ระบุแยกเป็น                   
ส่วนหนึ่งต่างหาก 
 ข้อ ๘๒ ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๘ หรือมีลักษณะตาม               
ข้อ ๖๙ และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้ต้ังกระทู้ถามทราบภายในเจ็ดวัน  
 กระทู้ถามท่ีประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม ให้จัดส่งไปยังประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
หรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหาร
สภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีถูกต้ังกระทู้ถาม 
 ข้อ ๘๓ กระทู้ถามท่ีต้องตอบในท่ีประชุมสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีส่งไปยังประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ                 
๓๐ (๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๘๒ วรรคสอง 
 ข้อ ๘๔ กระทู้ถามท่ีต้องตอบเป็นหนังสือช้ีแจงให้ประธานสภาแจ้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
หรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหาร
สภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีถูกต้ังกระทู้ถามเพื่อด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี



หน้าท่ี 13 

ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

ส่งไปยังประธานคณะกรรมการสภานักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนหรือบุคคลตามข้อ ๓๐ (๘) แห่ง
ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๘๒ วรรคสอง 

การตอบกระทู้ถามตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นบันทึกข้อความช้ีแจงข้อเท็จจริงโดยเสนอผ่านหัวหน้า
งานส่งเสริมประชาธิปไตย ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รองผู้ อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ตามล าดับ จากนั้นให้แจ้งให้ผู้ถามทราบ
ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ลงนาม 

ข้อ ๘๕ การต้ังกระทู้ถามท่ัวไปตามข้อ ๘๑ ในการประชุมให้บรรจุกระทู้ล าดับแรกของสมาชิกเข้า
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับก่อนหลังท่ีได้ยื่นต่อประธานสภา 

เมื่อได้ตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งแล้วให้พิจารณาบรรจุกระทู้ล าดับถัดไปของแต่ละบุคคลเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมตามล าดับท่ีได้ยื่นไว้ต่อประธานสภา 

กระทู้ท่ีต้องตอบในท่ีประชุมสภา ท้ังท่ีได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระ การ
ประชุมในภาคเรียนหนึ่ง ๆ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนให้ประธานสภารวบรวมแจ้งให้ผู้ท่ีถูกถามเพื่อให้ตอบช้ีแจงเป็น
หนังสือภายในสามสิบวัน 

ข้อ ๘๖ เมื่อไม่มีบทบัญญัติบังคับใช้กับกรณีใดให้เป็นอ านาจของประธานโดยความเห็นชอบจาก 
ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 
พ.ศ.๒๕๖๓ด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลงช่ือ 
(นายพัชริน ภู่ชัย) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


