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รัฐสภาไดเอทแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 日本の国会    
สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง)  

衆議院  ชูกิอิน 
วุฒิสภา (สภาสูง)  
参議院  ซังกิอิน 

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    มีจำนวนทั้งสิ้น  ๔๖๕ ที่นัง่ มาจาก 
- ระบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน ๒๘๙ คน 
- ระบบสัดส่วน จำนวน ๑๗๖ คน  

จำนวนวุฒิสมาชิก 
    มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๘ ที่นัง่ มาจาก 
- ระบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน ๑๔๘ คน 
- ระบบสัดส่วน จำนวน ๑๐๐ คน 

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
ชุดที่ ๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครบวาระ ปี 
๒๕๖๘) 

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
 ชุดที่ ๒๖ เมื่อวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สิ้นสุดวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๑) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
   นายโฮโรยูกิ โฮโซดะ (พรรคเสรีประชาธิปไตย LDP) 

ประธานวุฒิสภา 
   นายฮิเดฮิซะ โอซึจิ (พรรคเสรีประชาธิปไตย LDP) 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
   นายบังรี ไคเอดะ (พรรคประชาธิปไตยแห่ง
รัฐธรรมนูญ) 

รองประธานวุฒิสภา 
   นายฮีโรยูกิ นากาฮามะ (พรรคประชาธิปไตยแห่ง
รัฐธรรมนูญ) 

วันสถาปนาสภาผู้แทนราษฎร 
   วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) 

วันสถาปนาวุฒิสภา 
   วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) 

ที่ตั้ง 
อยู่ภายในอาคารที่ทำการรัฐสภา เขตจิโยดะคุ แขวงนะ

งะตะโจ กรุงโตเกียว 

ที่ตั้ง 
อยู่ภายในอาคารที่ทำการรัฐสภา เขตจิโยดะคุ แขวงนะงะ

ตะโจ กรุงโตเกียว 
อายุสภาผู้แทนราษฎร 
   มีวาระการทำงานคราวระ ๔ ปี (สิ้นสภาพเมื่อมีการ
ยุบสภา) 

อายุวุฒิสภา 
   มีวาระการทำงานคราวระ ๖ ปี (ปรับเปลี่ยนทุก ๓ ปี แต่
ไม่มีการยุบสภา) 

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบ่งเป็นสองระบบได้แก่ 
๑. ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
๒. ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ส่วนผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 

ระบบการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก 
แบง่เป็นสองระบบได้แก่ 
๑. ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
๒. ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ส่วนผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งต้องมีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป 

ลักษณะการบริหารสภาผู้แทนราษฎร 
  ใช้ระบบคณะกรรมาธิการเป็นหลัก 

ลักษณะการบริหารวุฒิสภา 
  ใช้ระบบคณะกรรมาธิการเป็นหลัก 

วันประชุม 
ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ตั้งแต่ ๑๓ นาฬิกา 

วันประชุม 
ทุกวันจันทร์ พธุ และวันศุกร์ ๑๐ นาฬิกา 
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สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง)  

衆議院  ชูกิอิน 
วุฒิสภา (สภาสูง)  
参議院  ซังกิอิน 

อำนาจและสิทธิพิเศษของสภาผู้แทนราษฎร  
 ถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในสภาล่างก็ตามแต่ก็มี
อภิสิทธิ์เหนือกว่าสภาสูง (วุฒิสภา) อาทิ 

๑. มีสิทธิในการพิจารณาร่างกฎหมาย และตรา
กฎหมาย 

๒. มีสิทธิอนุมัตสินธิสัญญา  มีสิทธิในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ และการเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทีถึงแม้ว่าจะ
ไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา โดยให้เป็น
มติของรัฐสภาได้ ตามมาตราที่ ๖๐ ข้อ ๒ 
มาตราที่ ๖๑ และมาตราที่ ๖๗ ข้อ ๒ แห่ง
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น 

๓. มีสิทธิในการพิจารณางบประมาณก่อนวุฒิสภา 
ตามมาตราที่ ๖๐ ข้อที่ ๑ แห่งรัฐธรรมนูญ 

๔. มีสิทธิในการประชุมลงมติไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรี หากมีมติไม่ไว้วางใจแล้วสามารถ
ให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออก หรอืสั่งยุบสภา 

๕. มีสิทธิในการกำหนดสมัยประชุม และให้ถือ
สมัยประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ
แล้วเป็นสมัยประชุมของรัฐสภา แม้วุฒิสภาไม่
เห็นชอบหรือไม่มีการพิจารณาลงมติก็ตาม 

อำนาจและสิทธิของวุฒิสภา 
๑. เป็นที่จัดการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาโดยมีสมเด็จพระ

จักรพรรดิเสด็จเขา้ชม 
๒. มีสิทธิในการรวมพิจารณาร่างกฏหมาย แต่ไม่มีสิทธิ

อนุมัติออกกฏหมาย 
๓. มีสิทธิในการแก้ไขร่างกฏหมายที่ผ่านความเห็นชอบ

ของสภาผู้แทนราษฎร แล้วส่งกลับคืนสภาผู้แทนเพื่อ
พิจารณาใหม่ แตห่ากสภาผู้แทนไม่เห็นด้วย  ร่างที่ถูก
แก้ไขนั้นไม่สามารถตราเป็นกฏหมายได้  ต้องให้สิทธิ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฏหมายฉบับเดิมใหม่
อีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนด้วย
เสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่าง
กฏหมายนั้นจะถูกตราเป็นกฏหมาย 

๔. มีสิทธิในการร่วมพิจารณางบประมาณ แต่ไม่มีสิทธิใน
การอนุมัติงบประมาณ 

สัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ที่นั่งในสภาแบง่ออกตามพรรคการเมืองได้ดังนี้ 

๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ พรรค LDP จำนวน 
๒๖๑ คน 

๒. พรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญ จำนวน ๙๖ 
คน 

สัดส่วนของวุฒิสมาชิก 
   ที่นั่งในสภาแบ่งออกตามพรรคการเมืองได้ดังนี้ 

๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ พรรค LDP จำนวน 
๑๑๙ คน 

๒. พรรคโคเม จำนวน ๒๗  คน 
๓. พรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓๙ คน 

๓.  พรรคโคเม จำนวน ๓๒  คน 
๔. พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นหรือ เคียวซังโต จำนวน 

๑๐ คน 
๕. พรรคฟ้ืนฟูญี่ปุ่น จำนวน ๑๑ คน 
๖. พรรคประชาธิปไตยประชาชนหรือ โคคุมิน 

จำนวน ๓ คน 
๗. พรรคสังคมประชาธิปไตย จำนวน ๑ คน 
๘. พรรคอิสระหรือ มุโชโซะคุ จำนวน ๑๐ คน 

(ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๔. พรรคฟ้ืนฟูญี่ปุ่น จำนวน ๒๑ คน 
๕. พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นหรือ เคียวซังโต จำนวน  

๑๑ คน 
๖. พรรคสังคมประชาธิปไตย จำนวน ๑ คน 
๗. พรรคประชาธิปไตยประชาชนหรือ โคคุมิน จำนวน 

๑๐ คน 
๘. พรรคเรวะ จำนวน ๕ คน 
๙. พรรคปกป้องประชาชนจากเอ็น เฮ็ช เค จำนวน ๑ คน 
๑๐.  พรรคซังเซ จำนวน ๑ คน 
๑๑. พรรคอิสระ จำนวน ๑๒  คน 

(ผลการเลือกต้ังเมื่อวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
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สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) 
衆議院  ชูกิอิน 

วุฒิสภา (สภาสูง) 
参議院  ซังกิอิน 

โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร 
๑. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๒. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๓. คณะกรรมาธิการสามัญ จำนวน ๑๗ คณะ 

• คณะกรรมาธิการคณะรัฐมนตรี 
• คณะกรรมาธิการมหาดไทย 
• คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
• คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
• คณะกรรมาธิการการเงินและการคลัง 
• คณะกรรมาธิการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
• คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
• คณะกรรมาธิการการเกษตร การป่าไม ้

อุตสาหกรรม และประมง 
• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
• คณะกรรมาธิการคมนาคม 
• คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม 
• คณะกรรมาธิการความมั่นคง 
• คณะกรรมาธิการนโยบายพ้ืนฐานแห่งชาติ 
• คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
• คณะกรรมาธิการตรวจสอบเงินตราและการ

บริหารราชการแผ่นดิน 
• คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
• คณะกรรมาธิการทัณฑ์บนและการลงโทษ 

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๙ คณะ 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันภัย 
• คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย

เลือกตั้งหรือจัดตั้งจรรยาบรรณทางการเมือง 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับปัญหา

ดินแดนทางภาคเหนือและหมู่เกาะโอกินาวา 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับปัญหาการ

ลักพาตัวในเกาหลีเหนือ 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญส่งเสริม

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

โครงสร้างวุฒิสภา 
๑. ประธานวุฒิสภา 
๒. รองประธานวุฒิสภา 
๓. คณะกรรมาธิการสามัญ จำนวน ๑๗ คณะ 

• คณะกรรมาธิการคณะรัฐมนตรี 
• คณะกรรมาธิการมหาดไทย 
• คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
• คณะกรรมาธิการทางการทูตและการป้องกัน

ประเทศ 
• คณะกรรมาธิการการเงินและการคลัง 
• คณะกรรมาธิการตรวจสอบเงินตราแผ่นดิน 
• คณะกรรมาธิการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
• คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
• คณะกรรมาธิการการเกษตร การป่าไม้ 

อุตสาหกรรม และประมง 
• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
• คณะกรรมาธิการคมนาคม 
• คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม 
• คณะกรรมาธิการนโยบายพ้ืนฐานแห่งชาติ 
• คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
• คณะกรรมาธิการตรวจสอบการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
• คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา 
• คณะกรรมาธิการทัณฑบ์นและการลงโทษ 

๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๗ คณะ 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันภัย 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญความร่วมมือเพ่ือการ

พัฒนา (ODA) ในหมู่เกาะโอกินาวา 
• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการแก้ไข

กฎหมายเลือกตั้งหรือจัดตั้งจรรยาบรรณ
ทางการเมือง 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับปัญหาการ
ลักพาตัวในเกาหลีเหนือ 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อ
ท้องถิ่น 
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สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง)  
衆議院  ชูกิอิน 

วุฒิสภา (สภาสูง)  
参議院  ซังกิอิน 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบ
ภัยแผ่นดินไหวในเขตญี่ปุ่นตะวันออก 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาจาก
พลังงานปรมาณู 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น 

๔. คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญ 
๕. คณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทาง

การเมือง 
๑๐.  คณะกรรมาธิการพิจารณาและกำกับดูแลข้อมลู
ทางราชการ 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

• คณะกรรมาธิการวิสามัญฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
แผ่นดินไหวในเขตญี่ปุ่นตะวันออก 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
   เป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือกิจการและดำเนินงาน
ของสภาผู้แทนราษฎร 
๒. โครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
   ๑.  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๒.  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

• กลุ่มงานเลขานุการ 
• สำนักการประชุม 
• สำนักกรรมาธิการ 
• สำนักรายงานการประชุม 
• สำนักกิจการตำรวจสภา 
• สำนักบริหารงานกลาง 
• สำนักควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ 
• สำนักการต่างประเทศ 
• พิพิธภัณฑ์รัฐสภา 
• สำนักเลขานุการคณะกรรมาธิการ

พิจารณารัฐธรรมนูญ 
• สำนักเลขานุการคณะกรรมาธิการ

พิจารณาและกำกับดูแลข้อมูลทางราชการ 
    ๓. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย    

• สำนักวิจัย 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
     เป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือกิจการและดำเนินงาน
ของวุฒิสภา 
๒. โครงสร้างของสำนักงานธิการวุฒิสภา 
    ๑.  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   ๒.  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

• กลุ่มงานเลขานุการ 
• สำนักการประชุม 
• สำนักกรรมาธิการ 
• สำนักรายงานการประชุม 
• สำนักกิจการตำรวจสภา 
• สำนักบริหารงานกลาง 
• สำนักควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ 
• สำนักการต่างประเทศ 
• สำนักนโยบายและแผน 
• สำนักวิจัยและเอกสารประกอบการพิจารณา 
• สำนักเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณา

รัฐธรรมนูญ 
• สำนักเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณา

และกำกับดูแลข้อมูลทางราชการ 

   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
          นายโนริฮารุ โอคาดะ (ตั้งแต่ ๒๖ ม.ิย. ๒๕๖๒) 

เลขาธิการวุฒิสภา 
     นายทาคาชิ โอคามูระ (ตั้งแต่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔) 
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สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง)  
衆議院  ชูกิอิน 

วุฒิสภา (สภาสูง)  
参議院  ซังกิอิน 

สำนักงานนิติบัญญัตสิภาผู้แทนราษฎร (ขึ้นตรงกับ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร) 
- อำนาจหน้าที่ 
  ปฏบิัติหน้าที่ด้านธุรการที่เกี่ยวข้องกับการตรา
กฎหมาย ดังนี้ 
   ๑. ยกร่างกฎหมายตามดำริของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
   ๒. ยกร่างแก้ไขร่างกฎหมาย 
   ๓. ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการตรากฎหมายตาม
คำสั่งของคณะกรรมาธิการ 
   ๔. สำรวจเกีย่วกับปัญหาและผลกระทบของกฎหมาย
ที่ตราขึน้โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ตั้งแตป่ี ๒๕๕๐-๒๕๖๔ มีกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิก 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๒ ฉบับ) 
   ๕. จัดเกบ็และบริหารจัดการเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรากฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๖ คน 
- ผู้บริหาร 
• ผู้อำนวยการสำนักงาน 
• รองผู้อำนวยการสำนักงาน 

- หน่วยงานในสังกัด 
❖ สำนักนโยบายและแผน 
▪ ฝ่ายจัดทำแผน 
▪ ฝ่ายกฎหมายหลัก 
▪ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
▪ ฝ่ายวิจัย 

❖ สำนักกฎหมาย ๑ 
❖ สำนักกฎหมาย ๒ 
❖ สำนักกฎหมาย ๓ 
❖ สำนักกฎหมาย ๔ 
❖ สำนักกฎหมาย ๕ 
❖ สำนักศึกษาวิจัยและบริหารงานกฎหมาย 

สำนักงานนิติบัญญัตวุิฒสิภา (ขึ้นตรงกับประธาน
วุฒิสภา) 
- อำนาจหน้าที่  
  ปฏิบัติหน้าทีด่้านธุรการที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมาย
ของสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 
  ๑. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกวุฒิสภาในการยกร่างและ
ตรวจสอบ 
  ๒. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชกิวุฒิสภาในการจัดทำร่าง
แก้ไขกฎหมาย 
  ๓. ดำเนินศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรากฎหมายหรือ
กฎหมายที่มีปัญหา 
(ตั้งแต่ป ี๒๕๕๐-๒๕๖๔ มีกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิก 
จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖ ฉบับ) 
- เจ้าหน้าที่ จำนวน ๗๕ คน 
- ผู้บริหาร 
• ผู้อำนวยการสำนักงาน 
• รองผู้อำนวยการสำนักงาน 

- หน่วยงานในสังกัด 
▪ ฝ่ายบริหารงานกลาง 
▪ ฝ่ายวิจัย 

❖ สำนักกฎหมาย ๑ 
❖ สำนักกฎหมาย ๒ 
❖ สำนักกฎหมาย ๓ 
❖ สำนักกฎหมาย ๔ 
❖ สำนักกฎหมาย ๕ 
❖ สำนักบริหารงานกฎหมาย 
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ตรวจสอบความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของกฎ ระเบยีบ คำสั่ง และกฎหมาย 

 

รัฐสภาสภาไดเอทแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 

รูปแบบตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙) และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) การประชุมสภาครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคมของปี
เดียวกัน การประชุมครั้งนั้นถือว่าเป็นกำเนิดของรัฐสภาแทนสภาอิมพีเรียลที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเมจิในปี ค.ศ. 
๑๘๙๐ (พ.ศ. ๒๔๓๓) และใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๕๖ ปี  
 

การแบ่งแยกอำนาจ 

 ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มีการแบ่งแยกอำนาจหลักให้เป็นอิสระจากกัน ๓ ส่วน ได้แก่รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาลยุติธรรม ซึ่งแต่ละส่วนจะควบคุมซึ่งกันและกันตามระบบตรวจสอบและถ่วงดุล อันเป็นการ
ป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบและเป็นเครื่องรับประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะของรัฐสภา 

 ตามมาตรา ๔๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น ระบุว่า “รัฐสภาคือองคาพยพสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ และเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติเพียงหนึ่งเดียวของรัฐ” 

ระบบคณะรัฐมนตรีในรัฐสภา 

 นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาในฐานะ
ผู้ใช้อำนาจบริหาร หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจต้องมีการยุบสภา หรือคณะรัฐมนตรี ต้องลาออกทั้งคณะ 
ระบบดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารของรัฐบาลที่คงอยู่นั้นเรียกว่าเป็น “คณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา” ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

 

 

ฝ่ายนิตบิัญญัติ 

รัฐสภา 

ฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม 
ฝ่ายบริหาร 

คณะรัฐมนตรี 

ประชาชน 
(เจ้าของอำนาจอธิปไตย) 

รับผิดชอบต่อ
รัฐสภา, ยุบสภา

ผู้แทนราษฎรและ
เรียกประชุมสภา 

แต่งต้ัง
นายกรัฐมนตรี
และอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ

คณะรัฐมนตรี 

การ
พิจารณา
ทบทวน 
โดยศาล 

ถอดถอนศาล 

แต่งต้ังประธานศาลฎีกาและผู้พพิากษา 

ความเห็น
สาธารณะ 

ประชาชน
ตรวจสอบ 

เลือกตั้ง 
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โครงสร้างของรัฐสภา 

 รัฐสภาประกอบด้วย ๒ สภา อันได้แก่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทั้ง ๒ สภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้ง ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมด ในแต่ละสภาจะมีการประชุมสภา และคณะกรรมาธิการต่าง ๆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 - คณะกรรมาธิการสามัญ - คณะกรรมาธิการสามัญ 

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญ - คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 - คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญ - คณะกรรมาธิการศึกษาวิจัย 

             - คณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทางการเมือง    - คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญ 

             - คณะกรรมาธิการพิจารณาและกำกับดูแลข้อมูล            - คณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทาง 
               ทางราชการ                                                       การเมือง                                                                                                                                                                          
                                                                                   - คณะกรรมาธิการพิจารณาและกำกับดูแลข้อมูล 

                                                                                     ทางราชการ                                                 
                                                    - คณะกรรมาธิการยื่นฟ้องผู้พิพากษา 

  - ศาล ถอดถอน ผู้พิพากษา 

  - หอสมุดรัฐสภา 

เปรียบเทียบสมาชิกภาพของทั้ง ๒ สภา 

 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔๖๕ ที่นั่ง 
จำนวนสมาชิก วุฒิสภา 

๒๔๘ ที่นั่ง 
๔ ปี 

(สิ้นสุดสมาชิกภาพเม่ือยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 

วาระ 

๖ ปี 
(มีการเลือกตั้งกึ่งหนึ่งของจำนวน

สมาชิกในทุก ๓ ปี) 
พลเมืองอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์หรอื

มากกว่า 

สิทธิในการออกเสียง 
เลือกตั้ง 

พลเมืองอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์หรือ
มากกว่า 

พลเมืองอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์หรือ
มากกว่า 

สิทธิในการดำรง
ตำแหน่ง 

พลเมอืงอายุ ๓๐ ปีบริบูรณ์หรือ
มากกว่า 

แบบแบ่งเขต  ๒๘๙ ที่นั่ง 

แบบบัญชีรายชื่อ ๑๗๖ ที่นั่ง 
เขตเลือกตั้ง 

แบบแบ่งเขต  ๑๔๘ ทีน่ั่ง 

แบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ ที่นั่ง 

มี ยุบสภา ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

รัฐสภา 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

ประชุมสภา ประชุมสภา 
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อำนาจของรัฐสภา 

 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาใช้อำนาจร่วมกันโดยการผ่านร่างกฎหมายและมาตราต่าง ๆ ที่ออกโดยสภาทั้งสอง 
อำนาจของรัฐสภาได้แก่ 

 ๑. ตรากฎหมาย 

 ๒. ตัดสินใจเรื่องงบประมาณและกิจการที่เก่ียวข้องกับการคลังของประเทศ 

 ๓. ตัดสินใจในการอนุมัติข้อสรปุของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

 ๔. แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ 

 ๕. ริเริ่มในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามีความเห็นขัดแย้งกัน ในการผ่านร่างกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนใด 
รัฐธรรมนูญให้ถือเอามติของสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ 

 อำนาจของแต่ละสภา 

 แต่ละสภาใช้อำนาจอย่างเป็นอิสระต่อกัน ดังนี้ 
 (๑) อำนาจในการบริหารตนเอง 

     - เลือกตั้งประธานและรองประธานสภา, ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 

      - ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเม่ือมีเหตุจำเป็น 

      - กำหนดระเบียบขอ้บังคับการประชุมและระเบียบภายในสำนักงาน 

 (๒) สิทธิในการสืบสวน สอบสวน กิจกรรมของรัฐบาล 

 (๓) สิทธิในการรับ และลงมติในข้อร้องเรียนต่าง ๆ  รวมทั้ง  

 อำนาจเฉพาะแต่ละสภา 

 (๑) สิทธิในการลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีของสภาผู้แทนราษฎร 

 (๒) อำนาจในการเรียกประชุมในวาระฉุกเฉินของวุฒิสภา 

สถานะของสมาชิกรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ 
 สมาชิกรัฐสภาไดเอทแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยแท้จริง และ
สมาชิกสภามีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชน สมาชิกสภาจึงได้รับเอกสิทธิ์
คุ้มครองเป็นการเฉพาะเพ่ือให้สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ยกเว้นบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกสภาจะไม่
สามารถถูกจับกุมได้เมื่ออยู่ในสมัยประชุม และไม่ต้องรับผิดชอบคำพูด การหารือ การลงมติภายในสภาของตน 

การเรียกประชุม และสมัยประชุม 

          สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในการเรียกประชุมสภา และต่อเมื่อได้ตราเป็นพระราชกำหนด
ในพระปรมาภิไธยของสมเดจ็พระจักรพรรดิแล้ว 

 

ชนิด การเรียกประชุม ระยะเวลาของสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มในเดือนมกราคม ๑๕๐ วัน (ขยายเวลาได้ ๑ ครั้ง) 
 

 

 

สมัยวิสามัญ 

(๑) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจำเป็น 

(๒) เมื่อสมาชิกของทั้ง ๒ สภาไม่น้อยกว่า   
     ๑ ใน ๔ ร้องขอ 

(๓) หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจาก 

     การสิ้นอายุของวาระการทำหน้าที่ของ 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือหลังการ 

     เลือกตั้งตามวาระของวุฒิสภา 

 

 

 

ตัดสินใจโดยการตกลงกันของทั้ง 
๒ สภา (ขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง) 

สมัยพิเศษ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 
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 วุฒิสภา  
 

ชนิด การเรียกประชุม ระยะเวลาของสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มในเดือนมกราคม 

(เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ เช่น ร่าง
กฎหมายงบประมาณหรือร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ) 

๑๕๐ วัน (ขยายเวลาได้ ๑ ครั้ง) 

 

 

 

สมัยวิสามัญ 

(๑) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจำเป็น 

(๒) เมื่อสมาชิกของทั้ง ๒ สภาไม่น้อยกว่า   
๑ ใน ๔ ร้องขอ 

(เพ่ือพิจารณาเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการ) 
(๓) หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจาก 

การสิ้นอายุของวาระการทำหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือหลังการ 

เลือกตั้งตามวาระของวุฒิสภา 

(เพ่ือประชุมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ
องค์ประกอบสภา ภายหลังการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร) 

มีมตริว่มกันทั้ง ๒ สภา 

- สามารถเรียกประชุมได้เมื่อใดก็
ได้ตามข้อ (๑) และ (๒)  
- ส่วน (๓) ภายใน ๓๐ วัน นบั
จากวันเริ่มวาระ 

 (ขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง) 
 

สมัยพิเศษ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 

(เพ่ือประชุมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ
องค์ประกอบสภา) 

มีมติร่วมกันทั้ง ๒ สภา ภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่การเลือกตั้ง
สิ้นสุดลง 

 (ขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง) 
 

 

รัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภา 

 รัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาจัดขึ้นในเวลาเริ่มต้นของสมัยประชุม โดยสมเด็จพระจักรพรรดิจะเสด็จพระราช
ดำเนินมา สมาชิกของทั้ง ๒ สภารวมตัวกันที่ห้องประชุมวุฒิสภา จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวสุนทรพจน์ในนาม
ของสภาทั้ง ๒ จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิมีพระราชดำรัสตอบ  
 

การประชมุเต็มสภา 
หลักการพื้นฐานว่าด้วยการประชุมเต็มสภา 
 การประชุมเต็มสภา คือ การประชุมที่มีสมาชิกสภาทั้งหมดเป็นองค์ประชุม เพ่ือร่วมกันพิจารณาและหาข้อยุติใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยหลักการการประชุมเต็มสภานั้นเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และ ๑ ใน ๓ ของสมาชิก
สภาหรือมากกว่านั้น จะต้องเข้าร่วมเพ่ือให้ครบองค์ประชุม เรื่องต่างๆ ที่เข้าสู่ที่ประชุมจะได้รับการตัดสินหาข้อยุติ โดย
ยึดหลักเสียงข้างมากของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมยกเว้นในบางกรณ ี
 เมื่อสภาไดเอทเข้าสู่สมัยประชุม โดยปกติสภาผู้แทนราษฎรจะจัดประชุมเต็มสภา ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี 
และวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา และวุฒิสภาจะเปิดประชุมเต็มสภาในวันจันทร์ วันพุธ และ  วันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
วาระการประชุมของที่ประชุมเต็มสภา 
 วาระการประชุมของที่ประชุมเต็มสภาจะได้รับการกำหนดตามระเบียบวาระการประชุมประจำวัน ซึ่งจะระบุวัน และ
เวลาในการประชุม รวมทั้งเนื้อหาสาระสำหรับการอภิปรายในที่ประชุม 
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 ๑. การจัดระเบียบสภาผู้แทนราษฎร 

• การเลือกตั้งประธานและรองประธานการประชุม 
 การเลือกตั้งประธานและรองประธานการประชุมจะใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจะเขียนชื่อผู้สมัครที่พวกเขาต้องการลงคะแนนให้ในใบลงคะแนนและส่งใบลงคะแนนดังกล่าวพร้อมกับป้ายชื่อไม้ที่
วางอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งของตนเอง 

• การกำหนดที่นั่ง 
• การกำหนดและการขยายระยะเวลาในการดำเนินการประชุม 
• การสรรหาสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา และการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจำสภา 
• การสรรหาสมาชิกคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญ 
• การสรรสมาชิกคณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทางการเมือง 
• การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ๒. การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี 
  การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยในแต่ละสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องเขียนชื่อผู้สมัครที่พวกเขาต้องการลงคะแนนให้และชื่อของตนเองในใบลงคะแนน 
 ๓. สุนทรพจน์ของรัฐมนตรี และการถาม – ตอบในที่ประชุม 
  ทันทีที่สมาชิกรัฐสภาสภาแห่งชาติญี่ปุ่นได้รับหนังสือเชิญประชุม การประชุมสภาเต็มคณะจะถูกจัดขึ้น ใน
แต่ละสภา และทั้งสองสภามีหน้าที่จัดการประชุม จากนั้นจึงจัดให้มีการเปิดการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีจะต้องกล่าวสุนทร
พจน์ในที่ประชุมเต็มสภา 
  ในการประชุมสมัยสามัญ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานทั่วไ ป และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิจ และการเงินก็จะกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเช่นกัน ในการประชุมสมัยวิสามัญ โดยปกตินายกรัฐมนตรีจะแถลง
นโยบายรัฐบาล หากจำเป็น รัฐมนตรีรายอื่น ๆ อาจจะกล่าวคำปราศรัยด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น ที่ประชุมจะเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสภาตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายอื่น ๆ ในนามพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ 
 ๔. การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติและการตั้งกระทู้ถามตอบ 
  เมื่อคณะกรรมาธิการการปกครองและการบริหารจัดการลงความเห็นว่า ร่างกฎหมายหรือร่าง
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งฉบับใดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้
เสนอร่างกฎหมาย หรือร่างพระราชบัญญัติ  ทั้งนี้ หากร่างกฎหมาย หรือร่างพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรี  โดยร่างกฎหมาย หรือร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีจะต้องอธิบายชี้แจงจุดประสงค์ของร่างฉบับนั้น ๆ    
 ๕. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติ  (ร่างกฎหมาย ร่างงบประมาณ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ) ที่
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนแล้วเสร็จจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมเต็มสภา ในที่ประชุมเต็มสภาประธาน
คณะกรรมาธิการที่ พิจารณาร่างฉบับดังกล่าว จะส่งรายงานกระบวนการพิจารณา และผลการพิจารณ าของ
คณะกรรมาธิการภายหลังการแถลงชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นที่ประชุมจึงเปิดให้มีการตั้งคำถาม กา ร
อภิปราย และการลงมติ 
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  สำหรับการลงมตินั้นมีอยู่ ๓ วิธี คือ ๑. การลงมติปากเปล่า (การถามออกเสียงว่ามีใครคัดค้านหรือไม่) ๒. 
การลงมติโดยการลุกขึ้นยืน (การร้องขอให้ผู้ลงมติยืนขึ้นจากที่นั่งหากเห็นพ้องกับร่างฉบับดังกล่าว) ๓. การลงคะแนน
แบบเปิด (การลงมติที่ผู้ลงมติต้องเขียนชื่อของตนเองในใบลงคะแนน) แต่ในกรณีของวุฒิสภา โดยปกติแล้ว วุฒิสมาชิก
จะร่วมกันลงมติโดยการกดปุ่มลงมติ 
  ทัง้นี้ การลงมติแบบเปิดจะใช้ในกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ และร่างกฎหมายสำคัญ
อ่ืน ๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติโดยการเลือกป้ายชื่อไม้หนึ่งในสองแผ่นซึ่งวางอยู่ที่ ที่นั่งของตน ป้ายชื่อไม้สีขาว
แสดงให้เห็นว่าผู้ลงมติเห็นชอบ และในทางกลับกัน ป้ายชื่อไม้สีเขียวสื่อให้เห็นว่าผู้ลงมติคัดค้าน 
ประเภทของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการ
ถาวร ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการลงมติของสภา หากสภาพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นพิเศษ 
สมาชิกสภาแห่งชาติญี่ปุ่นทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาอย่างน้อย ๑ 
คณะ ในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งของตน 
จำนวนสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญ ( ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำแต่ละสภา จำนวน ๑๗ คณะ  
 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
ชื่อคณะกรรมาธิการ จำนวนสมาชิก ชื่อคณะกรรมาธิการ จำนวนสมาชิก 

คณะกรรมาธิการคณะรัฐมนตรี ๔๐ คณะกรรมาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๑ 
คณะกรรมาธิการมหาดไทย ๔๐ คณะกรรมาธิการมหาดไทย ๒๕ 
คณะกรรมาธิการกฎหมาย ๓๕ คณะกรรมาธิการกฎหมาย ๒๑ 
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ๓๐ คณะกรรมาธิการทางการทูตและ

การป้องกันประเทศ 
๒๑ 

คณะกรรมาธิการการเงินและการคลัง ๔๐ คณะกรรมาธิการการเงินและการคลัง ๒๕ 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 

๔๐ คณะกรรมาธิการการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 

๒๐ 

คณะกรรมาธิการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

๔๕ คณะกรรมาธิการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

๒๕ 

คณะกรรมาธิการการเกษตร ป่าไม้
และประมง 

๔๐ คณะกรรมาธิการการเกษตร การ
ป่าไม้ อุตสาหกรรม และประมง 

๒๑ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

๔๐ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

๒๑ 

คณะกรรมาธิการคมนาคม ๔๕ คณะกรรมาธิการคมนาคม ๒๕ 
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม ๓๐ คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม ๒๐ 
คณะกรรมาธิการความมั่นคง ๓๐ คณะกรรมาธิการนโยบายพ้ืนฐาน

แห่งชาติ 
๒๐ 

คณะกรรมาธิการนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งชาติ 

๓๐ คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
 

๔๕ 

คณะกรรมาธิการงบประมาณ ๕๐ คณะกรรมาธิการตรวจสอบเงินตรา
แผ่นดิน 

๓๐ 

คณะกรรมาธิการตรวจสอบเงินตรา ๔๐ คณะกรรมาธิการตรวจสอบการ ๓๕ 
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สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
ชื่อคณะกรรมาธิการ จำนวนสมาชิก ชื่อคณะกรรมาธิการ จำนวนสมาชิก 

และการบริหารราชการแผ่นดิน บริหารราชการแผ่นดิน 
คณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๒๕ คณะกรรมาธิการกิจการวุฒสิภา 
 

๒๕ 

คณะกรรมาธิการทัณฑ์บนและการ
ลงโทษ 

๒๐ คณะกรรมาธิการทัณฑ์บนและการ
ลงโทษ 

๑๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 สภาจะลงมติเพ่ือกำหนดขอบเขตอาจหน้าที่และจำนวนสมาชิกของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อต้องการจะ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าว 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
ชื่อคณะกรรมาธิการ  จำนวนสมาชิก ชื่อคณะกรรมาธิการ จำนวนสมาชิก 

คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกัน 
สาธารณภัย 

๔๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกัน 
สาธารณภัย 

๒๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการ
แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งหรือจัดตั้ง
จรรยาบรรณทางการเมือง 

๔๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (ODA) ใน
หมู่เกาะโอกินาวา 

๓๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
ปัญหาดินแดนทางภาคเหนือและหมู่
เกาะโอกินาวา 

๒๕ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งหรือ
จัดตั้งจรรยาบรรณทางการเมือง 

๓๕ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
ปัญหาการลักพาตัวในเกาหลีเหนือ 

๒๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
ปัญหาการลักพาตัวในเกาหลีเหนือ 

๒๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๓๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
ดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น 

๒๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต 
กรรม 

๓๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตญี่ปุ่น
ตะวันออก 

๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตญี่ปุ่น
ตะวันออก 

๓๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปัญหาจากพลังงานปรมาณู 

๔๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

๔๐ 
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สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการชุดนี้ จะกำหนดวันและเวลาการประชุมสภาเต็มสภา ระเบียบวาระการประชุม ผู้อภิปรายและ
การจัดสรรเวลาในการอภิปราย รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการภายในสภา นอกจากนี้  
คณะกรรมการชุดนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสภาแห่งชาติ และกฎข้อบังคับของ
สภา อนึ่ง อาจขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ จากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการงบประมาณประจำสภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการชุดนี้มีอำนาจในการตรวจสอบงบประมาณในส่วนรายได้ และรายจ่ายประชาชาติ แต่สมาชิก
ของคณะกรรมาธิการฯ จะตั้งคำถามต่อรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นปัญหากว้างๆ อาทิ ประเด็นที่เกี่ยวกับประชากร 
คณะกรรมาธิการฯ จะพิจาณางบประมาณแห่งชาติ ด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับร่างงบประมาณที่ถูกนำขึ้นเสนอ พร้อม
ทั้งการตั้งคำถามพ้ืนฐาน คำถามทั่วไป การรับฟังความเห็น การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ และการปิดประเด็นคำถาม 
หลังจากการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้น สมาชิกคณะกรรมาธิการฯ จะลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
กับร่างงบประมาณ  
 คณะกรรมาธิการนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ 
 คณะกรรมาธิการว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานแห่งชาติมีหน้าที่พิจารณาหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลพ้ืนฐาน โดยปกติ 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานแห่งชาติของทั้งสองสภาภายใต้ชื่อคณะกรรมาธิการเดียวกันนี้ จะเข้าร่วม
ประชุมพร้อมกัน และทำหน้าที่เสมือนเวทีอภิปรายระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือถกเถียงเกี่ยวกับ
นโยบายพื้นฐานแห่งชาติและหัวข้ออ่ืนๆ ที่สำคัญ 
 คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญ 
 คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมดูแลคณะกรรมการ และงานวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น และกฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงาน และประเด็นอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๕๐ คน ในขณะที่วุฒิสภา มีสมาชิกคณะกรรมาธิการชุดนี้ จำนวน ๔๕ คน 
 คณะกรรมาธิการพิจารณาและกำกับดูแลข้อมูลทางราชการ   
 คณะกรรมาธิการชุดนี้ตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับรัฐสภาไดเอท เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
การพิจารณาสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นปฏิเสธการร้องขอให้ยื่นเอกสารลับเฉพาะ
ตามทีค่ณะกรรมาธิการร้องขอหรือตามท่ีดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการประเมินความเหมาะสม การ
ยกเลิก และการกำหนดให้เป็นข้อมูลลับเฉพาะเพ่ือการตรวจสอบการใช้ระบบคุ้มครองข้อมูลลับเฉพาะในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (หมายถึง ข้อมูล อาทิ ข้อมูลฝ่ายกลาโหม ข้อมูลทางการทูต หากมีการั่วไหลจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้ จึ งจัดอยู่ประเภทข้อมูลที่ จำเป็นต้องเก็บรักษาเป็นความลับ) ทั้ งนี้  
คณะกรรมาธิการชุดจัดตั้งขึ้นทั้งสองสภา โดยแต่ละสภามีสมาชิกจำนวน ๘ คน     
       คณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทางการเมือง 
 คณะกรรมาธิการพิจารณาจรรยาบรรณทางการเมืองได้รับการจัดตั้งขึ้นในแต่ละสภา เพ่ือทำหน้าที่บัญญัติ
จรรยาบรรณหรือหลักจริยธรรมทางการเมือง โดยมีสมาชิกจำนวน ๒๕ คน และในวุฒิสภามีสมาชิกจำนวน ๑๕ คน 
 
วุฒิสภา 
 คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา 
 คณะกรรมาธิการชุดนี้ จะกำหนดวันและเวลาการประชุมสภาเต็มสภา ระเบียบวาระการประชุม ผู้อภิปรายและ
การจัดสรรเวลาในการอภิปราย รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการภายในสภา นอกจากนี้  
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คณะกรรมการชุดนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสภาแห่งชาติ และกฎข้อบังคับของ
สภา อนึ่ง อาจขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ จากประธานวุฒิสภา 
 คณะกรรมาธิการงบประมาณประจำวุฒิสภา 
 คณะกรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ในการพิจารณาร่างงบประมาณที่รัฐบาลเสนอมาอย่างรอบคอบ รวมทั้งนำ
ประเดน็ด้านการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินเข้าหารือด้วยเช่นกัน 
 คณะกรรมาธิการตรวจสอบเงินตราแผ่นดิน 
 คณะกรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ เกี่ยวกับความถูกต้องในการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ จากการที่วุฒิสภาให้
ความสำคัญการตรวจสอบเงินตราแผ่นดิน วุฒิสภาจึงพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเร่งด่วน เพ่ือนำ
ผลการตรวจสอบไปเป็นขอ้มูลประกอบการจัดทำร่างงบประมาณประจำปีถัดไป 
การพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

จะไม่มีการดำเนินการพิจารณาใด ๆ เกิดขึ้นในคณะกรรมาธิการ เว้นเสียแต่มีสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งในที่
ประชุมพิจารณา การพิจารณาทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมอยู่ใน
ขณะนั้น เจ้าหน้าที่ของสื่อและบุคคลอื่นๆ อาจเข้าฟังการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานในที่
ประชุมแล้ว 

กฎหมายต่างๆ สามารถเสนอได้โดยสมาชิกรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี แต่มีเพียงคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ที่สามารถ
เสนองบประมาณประจำปีของรัฐหรือสนธิสัญญา สำหรับสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอร่างกฎหมายนั้น  ร่างกฎหมายนั้น ๆ 
จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๒๐ คนหรือมากกว่า  (ในกรณีของวุฒิสภาต้องได้รับ
เสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกจำนวน ๑๐ คนหรือมากกว่า) อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๕๐ คนหรือมากกว่า (ในกรณีของวุฒิสภาต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก
จำนวน ๒๐ คน หรือมากกว่า)  

ทันทีที่ร่างกฎหมายถูกเสนอมา ประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะส่งร่างดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่มี
อำนาจครอบคลุมร่างกฎหมายนั้น ๆ ภายหลังการสรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายนั้น จากสมาชิกที่เสนอร่างหรือจาก
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นแล้ว กรรมาธิการจะซักถามสมาชิกรัฐสภา ผู้ยื่นเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งรัฐมนตรี
หรือข้าราชการในช่วงตอบกระทู้ถาม 

หลังจากการซักถามเสร็จสิ้น พรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองจะแสดงจุดยืนในร่างกฎหมายระหว่างการ
อภิปราย และต่อจากนั้นจะมีการลงคะแนนเสียงรับรองร่างกฎหมาย ซึ่งการลงคะแนนเสียง ในคณะกรรมาธิการจะ
ดำเนินการโดยการขอให้ผู้ที่เห็นชอบในร่างกฎหมายนั้นยืนขึ้น 
การตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัรัฐบาลโดยรัฐสภา 

ในการตรากฎหมาย และตรวจสอบรัฐบาล แต่ละสภาจะดำเนินการตรวจสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล การ
ตรวจสอบดังกล่าวจะได้ถูกดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นในแต่ละสภา  โดยก่อนการดำเนินการ
ตรวจสอบ คณะกรรมาธิการประจำจะตัดสินประเด็นต่าง ๆ ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่ได้รับ
จากที่ประชุมรัฐสภาและต้องได้รับอนุมัติจากประธานที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญจะตรวจสอบประเด็นต่างๆ 
ที่ถูกส่งมา 
การพิจารณาเมื่อไม่ได้อยู่ในสมัยประชุม 

รัฐสภาสภาไดเอทแห่งชาติจะไม่ดำเนินการประชุมหลังจากสิ้นสุดสมัยประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการ
สามัญ และวิสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ต่อไป ถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎร 
จะไม่อยู่ในสมัยประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการต่าง ๆ สามารถทำการ
ตรวจสอบและอภิปรายได้ สามารถดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการประชุมและจัดส่งกรรมาธิการเพ่ือดำเนิน
การศึกษาคน้หาประเด็นต่างๆ 
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แผนผังกระบวนการตรากฎหมาย 

 
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายเป็นครั้งแรก 
 

สภาผู้แทนราษฎร 
               สภาผู้แทนราษฎร 
              ต้องได้รับเสียงสนับสนนุจากสมาชิกสภาฯ  
              จำนวน ๒๐ คน หรือมากกวา่ 
              (จำนวน ๕๐ คน ถ้าเป็นร่างงบประมาณ) 
                                  ส่งไปยัง 
              วุฒิสภา 
              ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก  
               จำนวน ๑๐ คน หรือมากกว่า 

                                      (จำนวน ๒๐ คน ถ้าเป็นร่างงบประมาณ) 
       
                 ส่งไปยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                     ส่งไปยัง 
          

                                         
            
     

                                   
      
 
      

                ส่งคืน             คืน 
    
 
                                                            ส่งไปยัง 
 

 
 
 

ไม่ผ่านร่าง 

ร่างกฎหมายถูกเสนอ
โดยคณะรัฐมนตร ี

ร่างกฎหมายถูกเสนอ
โดยสมาชกิสภาผูแ้ทนฯ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ทีป่ระชุมเตม็สภา 
สรุปสาระสำคญัของร่างกฎหมาย                          

และซักถามโดยสมาชิกสภาผู้แทนฯ 

คณะกรรมาธิการ 
สรุปสาระสำคญัของร่างกฎหมาย 

ซักถาม 
จัดส่งกรรมาธิการ จัดรับฟังและเรยีก

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา 
(ส่งกลับเพื่อแกไ้ข) 

อภิปราย 
ลงคะแนนเสียง 

(แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง) 

             ที่ประชุมเต็มสภา 
 

     รายงานต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
 

             (ซักถาม และอภิปราย) 
 

ลงคะแนนเสียง 
 

ร่างไมผ่่าน ร่างผ่านหรือแก้ไข วุฒิสภา 

ร่างผ่าน ร่างไมผ่่าน แก้ไข 

สภาผู้แทนราษฎร 

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

เสนอต่อสมเด็จพระจักรพรรดผิ่านคณะรัฐมนตรี                 
และประกาศใช้กฎหมาย 

ประชุมคณะกรรมาธิการ 
ร่วมสองสภา 

ผ่านร่างโดยเสียงข้างมาก๒ใน๓หรือมากกว่าในครั้งที่ ๒ ในที่ประชุมสภาผู้แทนฯ 

 

ผ่านทั้งสองสภา 

          ผ่านร่างอีกครั้งโดยเสียงขา้งมาก ๒ ใน ๓ หรือมากกว่า 

ผ่านร่าง 
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เว็บไซต์อ้างอิง 
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