
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

๑.๑ หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้  
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “การบริหารสินทรัพย์” “สินทรัพย์ด้วยคุณภาพ”  

และค าว่า  “สถาบันการเงิน” และเพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” และค าว่า “ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการของบริหารสินทรัพย์ที่จะด าเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔/๑)  

(๓) ก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์และบทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว
ส าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์และผูม้ีอ านาจในการจัดการ (เพ่ิมมาตรา ๔/๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓)  

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การด าเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณีมีลักษณะ 
เป็นการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ให้กระท าได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการนั้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕)  

(๕) เพิ่มข้อจ ากัดการโอนทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย ์(เพิ่มมาตรา ๑๐/๑)  

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษกรณีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของผู้ในการจัดการมีอ านาจ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔)  

 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

๑.๒ เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เน้ือหารวม จ านวน ๑๔ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

๑.๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “การบริหารสินทรัพย์” หมายความว่า 
(๑) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์

ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  
ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพ่ือน ามาบริหารหรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(๒) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือ
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๓) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ 
ทางการเงินตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(๔) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๕) การรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้  สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว 

(๖) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการท านองเดียวกัน 
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การบริหารสินทรัพย์”) 

๑.๓.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” หมายความว่า  สินทรัพย์
ของสถาบั นการเงินและสินทรัพย์ ของผู้ ประกอบธุ รกิ จทางการเงินที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย 
ประกาศก าหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่จ าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ 

 



๓ 

 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” (ร่างมาตรา ๔  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ บทนิยามค าว่า “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” และ “สถาบันการเงิน”) 

๑.๓.๓ เพิ่มบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมาย 
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพซึ่งเป็นกิจการ  

ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
(๔) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต

ตามกฎหมาย 
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน”) 

๑.๓.๔ เพิ่มบทนิยามค าว่า “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์  

หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) บุคคลซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงาน

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ 

หรือการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ”) 

๑.๓.๕ ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

(๑) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ 
เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๒) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์
ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 



๔ 

 

(๓) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๔) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๕) รับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้  สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว 
(ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔/๑ วรรคหน่ึง) 

๑.๓.๖ ก าหนดบทบัญญตัหิ้ามมิให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่ง
มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒ 
(๔) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 

ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้น
แต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(๖) เป็นกรรมการหรือผูม้ีอ านาจในการจัดการของบรษิัทบริหารสินทรัพย์แห่ง
อื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้  ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา ๔/๒) 

๑.๓.๗ ก าหนดให้ บริษั ทบริหารสินทรัพย์ด าเนิ นกิ จการบริหารสินทรัพย์ ได้  
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ถ้าบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดหาเงินทุนโดยการออก
หลักทรัพย์หรือกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน และในกรณีที่การด าเนินงานนั้นมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ
เงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน  
ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถกระท าได้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น   
(ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 



๕ 

 

๑.๓.๘ ก าหนดมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ 
กับการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
(ร่างมาตรา ๑๐) 

๑.๓.๙ ก าหนดโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๓,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ส าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔/๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔/๒ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์หรือค าสั่งหรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 

๑.๓.๑๐ ก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๑๐ ป ีและปรับตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ส าหรับกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กระท าการหรือไม่กระท าการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง  
หรือผู้อื่น อันเป็นการเสียหายแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 

๑.๓.๑๑ ก าหนดบทบัญญัติรองรับ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ ได้จดทะเบียน 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและมีกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๓) 

๑.๔ ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

  ในปัจจุบัน นอกเหนือจากกรณีที่สถาบันการเงินมีการถือครองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแล้ว  
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล  
ภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ก็มีการให้สินเชื่อแก่  
ภาคครัวเรือนและมีการถือครองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการให้สินเชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกับ  
สถาบันการเงิน การที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินดังกล่าวต้องถือครองและบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวเอง  
ในขณะที่ยังคงท าหน้าที่ให้สินเชื่อเพ่ือให้ภาคครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนได้นั้น อาจส่งผล 
ท าให้การบริหารสินทรัพย์นั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งก่อให้ เกิดต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจ  
ประกอบกับภาคครัวเรือนก็มีปัญหาหนี้เพิ่มขึ้นแต่ยังขาดการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม  

 



๖ 

 

 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความรู้ และประสบการณ์ เช่น 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เข้ามาช่วยท าหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน เช่น รับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
ตลอดจนท าหน้าที่รับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อันจะช่วยท าให้การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีความช านาญด้านนี้โดยเฉพาะ และได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด ซึ่งในการท าหน้าที่
ดังกล่าวบริษัทบริหารสินทรัพย์ควรมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และ
ประสิทธิภาพ 

 และเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วจะมีข้อดี  คือ  
ท าให้ประชาชนที่มีหนี้กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถ
วางแผนทางการเงิน ตลอดจนแก้ไขหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง  
ทางการเงิน ซึ่งจะน าไปสู่ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของครอบครัวได้ ใหม่ และการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดจนการด าเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ยังเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการทางการเงินที่ต้องบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยตนเอง  
โดยที่อาจไม่มีความช านาญซึ่งท าให้ไม่สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ตนมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๕ กระทรวงการคลัง ท าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อม
กับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗ แล้ว (ดั งปรากฏอยู่ ในส่วนข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  
หัวข้อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน้า - ๑ - ถึง - ๖ -)
    

  
 

หมายเหตุ : การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยการลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่สภา
ลงมติในวาระที่หน่ึง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง ซึ่งพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 

 


