
 
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คร้ังที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
วันจันทร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 5 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา 

 
จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด จํานวน ๒๒๗ คน 10 

 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ เม่ือวันศุกร์ที่   
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียงมาตรา 
ไปจนจบร่างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมติในมาตรา วันนี้จะเป็นการพิจารณาต่อ โดยจะเป็นการลงมติ 
ในรายมาตรานะครับ ขอเชิญคณะกรรมาธิการเข้าประจําที่ครับ  15 
  (คณะกรรมาธิการเข้าประจําที่) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านคณะกรรมาธิการมาพร้อมแล้วนะครับ  
ท่านสมาชิกครับ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียงมาตราไปจนจบร่างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมติในรายมาตรา ในวันนี้จะเป็นการ 
พิจารณาต่อ โดยจะเป็นการลงมติเป็นรายมาตราก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อน 20 

ท่านสมาชิกครับ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ ขอให้ท่าน 
สมาชิกเข้าห้องประชุมและแสดงตนนะครับ กรุณาเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุ่มแสดงตน  
ท่านกรรมาธิการที่เป็นสมาชิกก็กรุณาอย่าลืมนะครับ แสดงตนด้วยนะครับ ก่อนที่จะลงมติเรียง
ตามลําดับมาตราเป็นการแสดงตนก่อนที่จะลงมติเรียงลําดับตามมาตรา ในมาตราที่
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขหรือมีการตัดออก หรือมีการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้25 
แสดงตนหรือไม่ครับ ในชั้นต้นนี้ขอทราบองค์ประชุมก่อนครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๗๙ คน) 
 
          - ๒/๑ 
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๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        สุชารัตน์  ๒/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุมในห้องประชุมขณะนี้  
๑๗๙ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอถามมติ คําปรารภ คณะกรรมาธิการให้คืน 
ร่างเดิมโดยมีการเพิ่มเติมมาตรา ๓๖ ดังนั้นจึงไม่ต้องลงมติ ท่านเลขาธิการเชิญครับ 5 
  นายนัฑ  ผาสุข (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
:   “มาตรา ๔ มีการแก้ไข” 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๔ มีการแก้ไข มีของท่าน 
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ถอนแล้วใช่ไหมครับ มาตรา ๔ มีการแก้ไขถ้อยคํา 
คํานิยามศัพท์ ๖ คํา เชิญท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ครับ 10 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกทุกท่านครับ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นในมาตรา ๔ สําหรับนิยามของผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงนั้นได้อภิปราย
ไปแล้วว่าต้องการให้ครอบคลุมในเร่ืองของบุคคลและคณะบุคคลที่ทํางานในด้านการใช้งบประมาณ     
การจัดซื้อ จัดจ้าง และโครงการของหน่วยงานราชการภาครัฐต่าง ๆ ทุกประเภท ซึ่งในกรณีนี้ 15 
ผมได้เสนอข้อสังเกตให้กรรมาธิการช่วยกรุณาพิจารณา หากกรรมาธิการรับข้อสังเกตผมก็จะ 
ไม่ติดใจครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
ไม่ติดใจนะครับ เชิญประธานคณะกรรมาธิการครับ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   : 20 
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์   
สุขสมจิตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ประเด็นของท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง    
เราได้พิจารณาในกรรมาธิการแล้วก็ได้อธิบายชี้แจงกับท่าน แล้วก็สิ่งที่เป็นเขาห่วงใยของท่านนั้น 
เราได้บันทึกไว้เป็นข้อสังเกตนะครับ แต่มีอีกประเด็นหนึ่งท่านประธานครับ คําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ” อันนี้สืบเนื่องจากที่มีการอภิปรายในช่วงที่พิจารณาบทนิยามในช่วงนั้น 25 
เนื่องจากว่า คําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการตรวจการแผ่นดินด้วย ก็เลยทําให้เกิดการงงขึ้นว่าผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินนี้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรือไม่ ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นทําให้เกิดการสับสน  
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๓ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        สุชารัตน์  ๒/๒ 
 
แล้วก็บอกว่าให้ทางกรรมาธิการลองดูสิว่าอาจจะมีการปรับถ้อยคําอะไรได้ไหม อันนี้เราก็เลยมีการ 
ขอปรับถ้อยคําเพื่อจะให้ไม่ไปกระทบกับคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”  
ขอปรับถ้อยคําเป็นดังนี้ ขออนุญาตให้ท่านปกรณ์ครับ 5 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ ข้อความที่จะปรับ จะปรับเนื่องจากสืบเนื่องมาจากที่สมาชิก 
ได้มีการอภิปรายท้วงติงเก่ียวกับนิยามของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระกับมาตรา ๑๑ (๑)             
ว่าจะลักลั่นกัน คณะกรรมาธิการก็เลยขออนุญาตปรับถ้อยคํานิยามของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระเป็นดังนี้ ขออนุญาตอ่านครับ “ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ดํารง10 
ตําแหน่งในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความ
รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  :   เอาข้ึนจอนิดหนึ่ง ตกลงคณะกรรมาธิการ 
จะเพิ่มการแก้ไขนิยามศัพท์อีก ๑ คํา ขึ้นจอเลยครับ  
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ผมขออนุญาตอ่านอีกคร้ัง 15 
นะครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  :   เชิญอ่านได้ครับ 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   “ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
ยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 20 
ยกเว้นกรณีตาม มาตรา ๑๑ (๑)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   คณะกรรมาธิการของแก้ไข โดยมีการแก้ไข
นิยามศัพท์เพิ่มเติมในคําเร่ืองผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ มีสมาชิกท่านใดจะมีความเห็นอย่างไร
หรือไม่ครับ ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ยังติดใจอยู่หรือเปล่าครับ  
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)  :   กราบเรียน 25 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกทุกท่านครับ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ 
เชิดบุญเมือง กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ในส่วนของข้อสังเกตที่ผมเสนอต้องขอบคุณ 
ท่านประธานคณะกรรมาธิการที่กรุณารับข้อสังเกต แต่เนื่องจากว่าผมขออนุญาตได้ร่างไว้แล้ว  
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๔ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        สุชารัตน์  ๒/๓ 
 
แล้วเสนอร่างนั้นให้กับทางกรรมาธิการพิจารณาไปแล้ว ผมขออนุญาตอ่านเพื่อให้ที่ประชุมบันทึกไว้
ด้วยครับโดยข้อสังเกตที่ผมเสนอนั้นก็คือคําว่า “เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามบทนิยาม
มาตรา ๔ แห่งร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการ5 
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และต้องปฏิบัติหน้าที่มิให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นในการกําหนดตําแหน่งเพิ่มเติมสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถกําหนดเพิ่มเติมได้นั้น 
ควรกําหนดให้ครอบคลุมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่และอํานาจในการบริหารงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ การเสนอโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 10 
ทุกประเภทด้วย” ทั้งนี้ก็เพื่อเม่ือถึงวาระของการพิจารณาข้อสังเกตจะได้ดูให้สอดคล้องกันครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ตกลงท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
ขอให้ข้ออภิปรายของท่านปรากฏไว้ในบันทึกการประชุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของการเสนอ 
เปลี่ยนถ้อยคําดังกล่าว สําหรับมาตรา ๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนิยามศัพท์เพิ่มจาก ๖                 
คําเดิม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” “ผู้ถูกกล่าวหา” 15 
ทุจริตต่อหน้าที่รํ่ารวยผิดปกติ และ “ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ” และตัดออก ๑ คํา  
คือ “พนักงานไต่สวน” ผมขอรวมไปหมดทั้งการแก้ไข ๗ คํา และตัดออก ๑ คํา ว่าท่านสมาชิก 
เห็นด้วยกับมาตรา ๔ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ ถ้าท่านเห็นด้วยกดปุ่ม  
เห็นด้วย ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง  
ขอเชิญท่านลงมติเลยครับ มีท่านใดยังมาลงมติหรือไม่ครับ ลงมติครบถ้วนแล้ว ขอทราบผลครับ  20 
  (มีสมาชิกกดปุ่มเห็นด้วย ๑๙๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
 
          - ๓/๑ 
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๕ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ                                                                   ดวงทิพย์  ๓/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔ การแก้ไข 
คํานิยามศัพท์ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๐๔  มติเห็นด้วย ๑๙๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขบทนิยามในมาตรา ๔ ทั้งมาตรานะครับ  5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐  มาตรา ๑๐ คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข 
มีผู้สงวนความเห็น ๑ ท่าน คือ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง โดยขอสงวนความเห็น 
แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐ (๔) ท่านยังยืนอยู่นะครับ ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  
เชิญครับ  
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขอกราบเรียน 10 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านครับ  
ผม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นในมาตรา ๑๐ (๔) เนื่องจาก 
การอภิปรายในสัปดาห์ที่แล้วผมได้ขออนญุาตท่านประธานว่า เม่ือก่อนจะลงมติในมาตรานี้ 
ผมขออภิปรายอีกคร้ังหนึ่งโดยสรุปนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   สรุปสั้น ๆ นะครับ  15 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   พยายามให้สั้นครับ    
ในการสงวนความเห็นคํานี้ ทั้งนี้ ผมเห็นว่าคําว่า “จริยธรรม” นั้นเป็นคําที่มีความหมายต่อสังคม 
บ้านเมืองเรามาโดยตลอดนะครับ หลังจากปี ๒๕๔๙ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง ก็คือ 
ทางการเมือง ก็ได้มีการพูดถึงผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในบ้านเมืองเราตลอดว่า ไม่มีจริยธรรม 
มีการทุจริตคอร์รัปชันกันโดยตลอด สังคมจึงเร่ิมมีการต่ืนตัวใช้คําว่า “จริยธรรม” ในกฎหมายหรือ 20 
ในมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาทั้งภาครัฐและภาคการเมืองนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างจริยธรรม 
ที่เรามีการกําหนดในส่วนราชการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ รัฐธรรมนูญก็กําหนดไว้ให้กับ 
ที่ประชุมได้กรุณารับฟังเป็นบางข้อ เช่น ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นี้เขียนไว้ว่า “ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน” หรือจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 25 
ที่ผ่านสภาเห็นชอบไป ก็บอกว่า “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ 
เป็นกลาง ปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธพิลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย” ท่านประธานและที่ประชุมนะครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็มีคําว่า “จริยธรรม” อยู่ในหลายมาตรามาก ไม่ว่าจะเป็นในมาตรา ๗๖  
มาตรา ๑๖๐  มาตรา ๒๐๒  มาตรา ๒๑๖ ใช้คําว่า “จริยธรรม” อยู่เสมอในทุกแห่งนะครับ  
ทั้งนี้เพื่อให้บ้านเมืองได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในเร่ืองของทัศนคติ แล้วเกิดผลปฏิบัติที่ดี 5 
ในสังคมทําให้ประเทศเราจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับ จึงเป็นที่มาของการสงวนความเห็นของผม 
ในมาตรา ๑๐ (๔) คร้ังนี้นะครับ ขออนุญาตมีอีกเล็กน้อย ท่านประธานครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านบอกจะสรุปนะครับ คือไม่อย่างนั้น 
ก็อภิปรายกันใหม่นะครับ     
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   สรุปครับ ก็คือว่า 10 
จากการประชุมกันของกรรมาธิการนี้ ก็มีเสียงข้อคิดเห็นบางท่านได้บอกว่าการที่ (๔) นี้ใช้ข้อความ
เดิม ก็เพื่อว่าเอามาจากคําตามรัฐธรรมนูญ ทีนี้ผมได้เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะเพิ่มคําเข้าไปว่า 
“ให้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม” นี้เป็นเร่ืองสําคัญที่กรรมการ ป.ป.ช.  
ที่รับผิดชอบบ้านเมืองและรับผิดชอบต่อเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปชันนี้จะต้องมีในเรื่องนี้ให้ได้ 
ประกอบกับการตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของสภาที่ผ่านมา ๓ ปี ก็ทําอย่างได้ผล 15 
เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. นี้จะต้องมีจริยธรรมที่ดี 
มาก่อน ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีจริยธรรมตอนรายงานตัว แล้วเป็นหน้าที่ ป.ป.ช. แล้วถึงจะเป็นจริยธรรม 
เพราะฉะนั้นในการนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่ควรจะเพิ่มเติม แล้วการเพิ่มเติมถ้อยคํา 
ในรัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและดีขึ้นกับสังคมนะครับ ผมเลย 
ขออนุญาตขอให้ที่ประชุมช่วยกรุณาพิจารณาคํานี้ แล้วก็คิดว่าการถ่ายทอดวันนี้ประชาชนคงเฝ้าดู20 
เราอยู่ว่าที่ประชุมตกลงจะยอมรับคํานี้หรือไม่ครับ ขออนุญาตครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เดี๋ยวผมถามกรรมาธิการจะยืนคําเดิม 
หรือจะยอมแก้ไขตามที่พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ ปกรณ์  นิลประพันธ์ กรรมาธิการครับ 25 
ขออนุญาตยืนยันหลักการเดิม เพราะว่าเราได้ไปใส่ในเร่ืองของการคัดเลือกผู้มีพฤติกรรมทาง 
จริยธรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไว้ในมาตรา ๑๓ เรียบร้อยแล้วครับ เป็นกระบวนการ 
คัดเลือกครับ ขอบพระคุณครับ 
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  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผมขอถามมติเลยนะครับ มาตรา ๑๐ 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สงวนความเห็นเพิ่มเติม 
ในมาตรา ๑๐ (๔) ถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ควรคงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม 5 
เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย 
ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนได้ครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๘ คะแนน)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ มีมติเห็นด้วย ๑๘๕  ไม่เห็นด้วย ๑๘  งดออกเสียง ๗ เป็นอันว่าที่ประชุม 10 
เห็นชอบด้วยให้คงไว้ตามร่างเดิมของคณะกรรมาธิการครับ  
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   ผมเห็นด้วยครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านเพิ่ม นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์  
เดี๋ยวค่อยตรวจสอบนะครับ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ เห็นด้วย ๑ เสียง เดี๋ยวไปแก้ไข 
เม่ือตรวจสอบแล้วนะครับ  15 
  ต่อไปมาตรา ๑๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขในมาตรา ๑๑ (๑) กรรมาธิการ 
ชี้แจงครับ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ 
สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เนื่องจากว่าได้มีการแก้ไขบทนิยามเร่ืองผู้ดํารง20 
ตําแหน่งในองค์กรอิสระไปเม่ือสักครู่นี้นะครับ ที่ประชุมมีมติไปเรียบร้อยแล้วนี้ ซึ่งตรงนั้น 
จะมาเก่ียวกับมาตรา ๑๑ (๑) เพราะฉะน้ันก็กลับมาใช้ร่างเดิม ก็คือไม่มีการแก้ไขครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๑๑ กลับมาใช้ร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข 
มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 25 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ไม่มีนะครับ กรรมาธิการขอแก้ไขกลับไป 
ร่างเดิม จึงไม่มีการลงมตินะครับ  
  ตอ่ไปมาตรา ๑๖ คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข แต่พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   
เชิดบุญเมือง ขอสงวนความเห็นไว้ในวรรคสามนะครับ เชิญพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ครับ 
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  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านสมาชิทุกท่านครับ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นในมาตรา ๑๖ ผมสงวนความเห็นโดยขอให้เพิ่มเติมถ้อยคําในวรรคสาม 5 
“การวินิจฉัยวิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย” และเพิ่มคําว่า “และบันทึกเหตุผลในการวินิจฉัย 
เอาไว้ด้วย" เหตุผลก็คือว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบว่ากรรมการนั้นวินิจฉัยแล้ว 
คุณสมบัตินี้ต้องบันทึกไว้ เพราะเนื่องจากว่าบางครั้งคุณสมบัตินี้ 
  (นายธานี  อ่อนละเอียด ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านธานี  อ่อนละเอียด ประท้วงครับ 10 
  นายธานี  อ่อนละเอียด   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่เคารพ ผม นายธานี  อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมขออนุญาตประท้วง 
ท่านประธานครับ เนื่องจากว่าผิดข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๖๑ เม่ือมีการ 
อภิปรายได้ยุติลงแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีกนี้ อันนี้จบการอภิปรายไปแล้วนี้ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  15 
ท่านบอกว่าท่านขอเอาไว้ ตอนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ในการประชุม ท่านบอกว่าท่านจะขอก่อนลงมติ 
  นายธานี  อ่อนละเอียด   :   ไม่ได้บันทึกไว้ครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามาอภิปรายอีก 
ก็จะเหมือนกับมาเร่ิมต้นใหม่แต่ละมาตรา ๆ นี้จะทําให้บริหารการประชุม ท่านประธานครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
ผมคงต้องทําตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมเม่ือสักครู่นี้ได้ฟังว่าท่านขอไว้  20 
ผมก็ไม่ทราบว่าขอไว้หรือไม่ แต่ผมก็เม่ือท่านบอกว่าขอไว้ผมก็ให้พูดนะครับ ดังนั้นนี้จะไปให้พูด 
ทุกมาตราที่มีการอภิปรายไปแล้วคงไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่างนั้นขอให้ท่านสมาชิกลงมติ 
นะครับ 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ท่านประธานครับ 
ผมขออนุญาต ๑ นาทีเท่านั้นเองครับ ในส่วนที่ผมเสนอความเห็นไว้หลายมาตรานี้ ผมขอพูดเพียง 25 
๒ มาตราเท่านั้นครับ    
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ๒ มาตรา เม่ือสักครู่นี้พูดไป ๑ มาตรา 
แล้วนะครับ คราวนี้อีก ๑ ผมอนุญาตเป็นพิเศษครับ 
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๙ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ                                                                   ดวงทิพย์  ๓/๕ 
 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ๑ นาทีเท่านั้น 
เองครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านพลเอก สมเจตน์  บุญถนอม มีอะไร 5 
  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม   :   ถ้าท่านประธานอนุญาต ผมไม่อภิปรายครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เชิญพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  
ต่อครับ ขอโทษเม่ือสักครู่นี้ขัดจังหวะเอาใหม่ ๑ นาทีที่ท่านว่า  
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานและสมาชิกครับ ในมาตรา ๑๖ นี้ การบันทึกเหตุผลจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ 10 
สรรหา แล้วต่อกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญนี้กําหนดคุณสมบัติ 
เอาไว้สูงมาก เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหา ซึ่งขณะนี้มีบางคณะที่เสนอเข้ามาแล้ว แล้วไปร้อง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่า เขาม่ันใจว่าเขานี้มีคุณสมบัติถูกต้อง เพราะฉะนั้นการที่จะยืนยันได้นี้ 
ก็ต้องเป็นเหตุผลและวินิจฉยัไว้ แล้วบันทึกไว้ในสภาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในเร่ืองนี้ 
ให้เดินหน้าต่อไปได้ ผมคิดว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองสําคัญนะครับ เพราะว่ายกตัวอย่าง กกต. ที่ผ่านมานี้15 
ผู้สมัครมาก แล้วบางท่านไปวินิจฉัยว่าคุณสมบัตินี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือว่าไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ แล้วเขาไปย่ืนแล้วนี้ทําให้กระบวนการพิจารณา กระบวนการตรวจสอบต้องชะลอ
ออกไป แล้วจะเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วด้วย เพราะฉะนั้นในการที่จะบันทึกเหตุผล
ของคณะกรรมาธิการคณะนี้จึงเป็นเร่ืองสําคัญนะครับ ก็ขออนุญาตเสนอครับ 
 20 
          - ๔/๑ 
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๑๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ชนัญชิดา  ๔/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เป็นการสรุปของท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ 
เชิดบุญเมือง ผมไม่ต้องถามคณะกรรมาธิการ เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะเปลี่ยนใจ ดังนั้นผมขอ 
ลงมติเลย มาตรา ๑๖ คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 5 
สงวนความเห็นไว้เพิ่มเติมข้อความ ถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม 
กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   
เชิดบุญเมือง กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติ  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๘ คะแนน) 10 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๓ มีมติเห็นด้วย 
๑๘๘  ไม่เห็นด้วย ๑๘  งดออกเสียง ๗ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ 
ตามร่างเดิม  

ต่อไปมาตรา ๑๗ มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเปลี่ยนจาก “ก.ร.” เป็น 
“คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา” ผมถามมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของ 15 
คณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์ 
งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติได้เลยครับ เชิญครับ  
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานครับ ผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
ความจริงท่านประธานน่าจะถามง่าย ๆ มาตรา ๑๘ มีการแก้ไข เชิญลงมติครับก็พอ ไม่อย่างนั้น 
ท่านประธานจะเหนื่อยมากในการทวน ขอบคุณครับ 20 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   พอดีมีมาตราติด ๆ กัน ขอบพระคุณครับ 
ที่ช่วยประธานในการไม่ต้องพูดมาก มาตรา ๑๗ เข้าใจแล้วนะครับ เชิญลงมติเลย ปิดการลงคะแนน 
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๑๗ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๐ 25 
มีมติเห็นด้วย ๒๐๑  ไม่เห็นด้วย ๒  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
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๑๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ชนัญชิดา  ๔/๒ 
    
  ต่อไปเป็นมาตรา ๒๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของ 
มาตรา ๒๒ ถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม 
ไม่เห็นด้วย เชิญท่านลงมติครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๒๒ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๑ มีมติเห็นด้วย ๒๐๖  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๒๓ มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของ 
มาตรา ๒๓ เชิญลงมติว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ 10 
ลงคะแนนหรือไม่ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๒๓ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๓ 
มีมติเห็นด้วย ๒๐๘  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  
  ต่อไปมาตรา ๒๔ คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไข ได้รับแจ้งว่า พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ 15 
เชิดบุญเมือง ได้ขอถอนคําสงวนความเห็นไว้แล้วจึงไม่ต้องถามมาตรานี้  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๒๘ คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มเติมคําว่า “จริยธรรม” ไว้ท้าย (๒) 
ถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมของ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียง 20 
กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๙๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๙ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๒๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๕ มีมติเห็นด้วย ๑๙๙  ไม่เห็นด้วย ๙  งดออกเสียง ๗ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับคณะกรรมาธิการที่คงไว้ตามร่างเดิม  25 
  ต่อไปเป็นมาตรา ๒๘/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ผู้สงวนความเห็นเดิม ๔ ท่าน
ได้ถอนคําสงวนความเห็น แต่ก็มีประเด็นที่จะต้องลงมติว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้นใหม่
หรือไม่ ถ้าท่านเห็นด้วยกดปุ่ม เห็นด้วย เห็นควรไม่เพิ่มก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย เชิญลงคะแนนได้ครับ 
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๑๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ชนัญชิดา  ๔/๓ 
  
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ท่านประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ ผมเข้าใจว่า 
ที่เจ้าหน้าที่ลบผิด น่าจะเป็น “ต่อรัฐสภาทุกปี” 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ขอดูถ้อยคํา 5 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ขอให้แก้ให้ถูกต้อง จะได้ลงมติให้ถูกครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ต่อรัฐสภาถูกแล้ว ถ้อยคําถูกแล้วตามที่ขึ้นจอ 
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตราที่เพิ่มใหม่  10 
มาตรา ๒๘/๑ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕ มติเห็นด้วย ๒๐๙  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๕ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมมาตรา ๒๘/๑ ของคณะกรรมาธิการ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๒๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข เชิญท่านลงมติว่า
เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๒๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๕ มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๒๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๐ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๓๐ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ 20 
เชิญครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มติเห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๓๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  25 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึง (๑) และวรรคสองของมาตรา ๓๑ และเพิ่มความเป็นวรรคสองขึ้นใหม่ แทรกระหว่าง 
วรรคหน่ึงและวรรคสองเดิม ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๑๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ชนัญชิดา  ๔/๔ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๑ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖ มติเห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ด้วยกับมาตรา ๓๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  5 
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๓๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๓๒ และเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นวรรคสองและวรรคสาม เชิญท่านลงมติว่าเห็นด้วยกับ 
คณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนอีกหรือไม่ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
 10 
          - ๕/๑ 
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๑๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ภรภัทร  ๕/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๒ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มติเห็นด้วย ๒๑๑ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๓๒ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ  5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๓๓ (๔) แล้วเพิ่มความเป็น (๕) ขึ้นใหม่ เชิญลงมติว่าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๓ จํานวน 10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๓ นะครับ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึง เชิญท่านลงมติว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติ
หรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๔ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๓๔ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการนะครับ 
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๓๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 20 
ในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๕ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ครับ เชิญลงมติ
ครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๕ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มติเห็นด้วย ๒๑๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ25 
ด้วยกับคณะกรรมาธิการในการแก้ไขมาตรา ๓๕ นะครับ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๓๖ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ 
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๑๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ภรภัทร  ๕/๒ 
 
ลงคะแนนครับ อีก ๒ – ๓ ท่าน มีอีกหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอครับ ปิดการลงคะแนน  
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 5 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๖ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๑ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย
กับมาตรา ๓๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๓๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ      10 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๗ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ เห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับมาตรา ๓๗ นะครับ 
  สําหรับมาตรา ๓๗/๑  มาตรา ๓๗/๑ นั้นคณะกรรมาธิการขอกลับไปใช้ตามร่างเดิม15 
จึงไม่จําเป็นต้องลงมติในมาตรา ๓๗/๑ ขอโทษครับ ร่างเดิมไม่มีครับ ขอถอนไปนะครับ  
จึงไม่จําเป็นต้องลงมติ เป็นการเพิ่มมาตรา ๓๗/๑ เข้ามา ต่อไปมาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๓๗/๓ ที่เสนอ
เพิ่มเข้ามาก็ขอถอนเช่นเดียวกันจึงไม่จําเป็นต้องถามมตินะครับ  
  มติต่อไปคือมาตรา ๓๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง 
และวรรคสองของมาตรา ๓๘ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนได้ครับ  20 
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอหน่อยครับ มาตรา ๓๘ ครับ ขอทราบผล
ครับ   
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ เห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย25 
กับมาตรา ๓๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๓๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสองของมาตรา ๓๙ และเพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
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๑๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ภรภัทร  ๕/๓ 
 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ5 
ด้วยกับมาตรา ๓๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๔๐ คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๔๐ และเพิ่มความเป็นวรรคสองขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่  
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ   
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 10 
    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ เห็นด้วย ๒๑๑ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๔๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึงและวรรคสอง แล้วเพิ่มความเป็นวรรคสามข้ึนใหม่ของมาตรา ๔๑ มีผู้สงวนความเห็น  15 
๑ กลุ่ม คือผู้สงวนความเห็นขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ถอนหรือเปล่าครับผู้สงวนความเห็น ไม่ได้ถอน 
นะครับ ดังนั้นจึงต้องถาม ๒ คร้ัง คือกรรมาธิการเสียงข้างมากก็แก้ไขมาตรา ๔๑ กรรมาธิการเสียง
ข้างน้อยก็แก้ไขมาตรา ๔๑ ดังนั้นถ้าท่านเห็นว่ามาตรา ๔๑ นี้ต้องการมีการแก้ไขท่านก็ลงมติ 
เห็นด้วย แต่ถ้าท่านเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หลังจากนั้นถ้าท่านเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขก็จะมาถามกันว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของใครนะครับ ถามคร้ังแรกก่อนนะครับ  20 
  มาตรา ๔๑ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าต้องมีการแก้ไข ถ้าเห็นด้วยกดปุ่ม เห็นด้วย  
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ มีเพิ่มเข้ามาแล้ว ปิดการลงคะแนน  
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๖ คะแนน) 
    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙ มีมติเห็นด้วย 25 
๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ๖ ไม่ออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยว่ามาตรา ๔๑ นี้ต้องมีการแก้ไข
นะครับ  
 
 
 30 



๑๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ภรภัทร  ๕/๔ 
 
  ต่อไปผมจะขอถามมติว่าการแก้ไขนั้นท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก 
หรือเสียงข้างน้อย ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับ
กรรมาธิการเสียงข้างน้อยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง  5 
เชิญท่านลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ   
 
          - ๖/๑ 
                 

10 



๑๘ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ภิญญดา  ๖/๑ 
 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๘ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘ 
มีมติเห็นด้วย ๑๘๗  ไม่เห็นด้วย ๑๘  งดออกเสียง ๑๒  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่าที่ประชุม5 
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับ  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๔๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๔๒ ขอถามมติว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ  
มาตรา ๔๒ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)   10 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔๒  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๖  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๒ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๔๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๔๓ เชิญลงมติว่าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน 15 
หรือไม่ครับ อีก ๒ – ๓ ท่าน ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อยครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนน ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๓ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  20 
  ต่อไปเป็นการถามมติ ในมาตรา ๔๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรค
สามของมาตรา ๔๕ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้
ลงคะแนนหรือไม่ตรวจสอบหน่อย ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๕  25 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
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๑๙ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ภิญญดา  ๖/๒ 
 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๔๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง  
วรรคสามและวรรคห้าของมาตรา ๔๗ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ  
ขอทราบผลครับ  5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๗ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ เห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ๒  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข   
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๔๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 10 
ในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา ๔๘ และเพิ่มความเป็นวรรคสี่และวรรคห้าขึ้นใหม่  
ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ 
ลงคะแนนหรือไม่ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๘  15 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ท่านสมาชิกขณะนี้มีการอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๔๐ คน เย่ียมชมการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ขอต้อนรับนะครับ ขณะนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  20 
ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
  ต่อไปเป็นการถามมติมาตรา ๔๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหกของมาตรา ๔๙ ท่านเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ท่านประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ  25 
สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ได้จะขัดแย้ง แต่ขออนุญาตถาม 
ท่านกรรมาธิการว่า จะลงมติตรงนี้ท่านแก้วรรคหกถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะว่าเดิมมาตรา ๓๓  
มี (๑) ถึง (๕) ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการและหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจ โดยเฉพาะ (๕)  
 
 30 



๒๐ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ภิญญดา  ๖/๓ 
 
ไปจ้างที่ปรึกษา ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. คงต้องมอบให้เลขาธิการไป เพราะท่านไปเขียน 
แค่ (๑) (๒) และ (๓)  (๔) กับ (๕) จะหายไป ผมทักเพื่อดูให้รอบคอบว่าแค่นี้พอหรือเปล่าครับ  
คือเป็นมติ มาตรา ๓๓ ตามเดิมเท่านั้นเอง จะได้มีอํานาจในการจ้างได้ครับ 5 
  ประธานสภานิตบัิญญัติแห่งชาติ   :   ท่านสมชาย  แสวงการ สงสัย วรรคหก  
ใช่ไหมครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ใช่ครับ วรรคหก มาตรา ๓๓ เต็ม ดีอยู่แล้ว  
พอท่านไปลดเหลือแค่ (๑) (๒) (๓) ผมเข้าใจว่าคงจะไม่ให้เลขาธิการมีอํานาจใน (๔) คือเร่ืองคําสั่ง 
ให้หน่วยราชการ แต่ (๕) เร่ืองจ้างที่ปรึกษาหายไป ทีนี้กรรมการจะต้องมาทําหน้าที่จ้างเอง 10 
หรือเปล่า ขออนุญาตเรียนถาม  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ถูกต้องหรือยัง (๑) (๒) (๓) เท่านั้น  
หรือจะต้องเติมอย่างอื่น เชิญประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ 15 
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ก็เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ครับ คือให้เฉพาะ (๑) (๒) 
(๓) เป็นเร่ืองของที่มอบให้เลขาธิการได้ แต่ว่าในวงเล็บที่ได้กล่าวเม่ือสักครู่นี้ (๔) (๕) เป็นอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านสมชาย  แสวงการ ยังติดใจอีกไหมครับ 
ไม่ติดใจแล้วนะครับ 20 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ไม่ติดใจครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ไม่ติดใจ ผมขอล้างเคร่ืองเม่ือสักครู่ 
ลงคะแนนใหม่ครับ  
  ต่อไปผมขอถามมติในมาตรา ๔๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหกของมาตรา ๔๙ ท่านเห็นด้วยกับ25 
คณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลการลงมติ 
ในมาตรา ๔๙  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๒๑ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ภิญญดา  ๕/๔ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๙  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙  มีมติเห็นด้วย ๒๑๔  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๔๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  5 
  ต่อไปเป็นมาตรา ๕๐ คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา ท่านเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๐  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๒๐  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๖  เป็นอันว่า 10 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยในการตัดมาตรา ๕๐ ออกทั้งมาตรา  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๕๑ และเพิ่มความเป็นวรรคสอง 
ขึ้นใหม่ แทรกระหว่างวรรคหนึ่งและวรรคสองเดิม ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่  
เชิญลงมติ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติไหม ขอทราบผลครับ 15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๑  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๒๐  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดอกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๒  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
 20 

- ๗/๑ 
 
 



๒๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อุราวรรณ  ๗/๑ 
 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๕๓ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติได้เลยครับ มีท่านใดยังไม่
ลงคะแนนหรือไม่ครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๒๐  เห็นด้วย ๒๑๕  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๓ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัด10 
ความใน (๑) และแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๔) ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ
ครับ มีอีกหลายท่านยังไม่ได้ลงคะแนน ตรวจสอบหน้าจอนะครับ มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ  
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๔   15 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๔  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๔ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๕๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๕๕ (๒) และ (๓) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับ เชิญลงมติ ท่านใดยังไม่ลงคะแนนมีหรือไม่ครับ                    
ขอทราบผลครับ 20 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๕  
จํานวนผู้เข้าประชมุ ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๔  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ ดังนั้นที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 25 
ในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสามของมาตรา ๕๖ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการหรือไม่เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอ                  
ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   30 



๒๓ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อุราวรรณ  ๗/๒ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๖  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔ ดังนั้นที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขข้อความ 
ในมาตรา ๕๘ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มาตรา ๕๘ มีท่านใด 
ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๘ จํานวน 10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับมาตรา ๕๘ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสองของมาตรา ๕๙ และเพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ 15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๕๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๕๙ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปผมขอถามมติมาตรา ๖๐ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน             20 
วรรคหน่ึง (๒) ของมาตรา ๖๐ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑  25 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๖๑ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึงของมาตรา ๖๑ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ท่านใด 
ยังไม่ลงคะแนน มีอีก ๓ – ๔ ท่าน ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ 
 30 



๒๔ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อุราวรรณ  ๗/๓ 
 

(มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๑  

จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  เห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 5 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปขอถามมติในมาตรา ๖๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา ๖๒ เชิญลงมติว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 10 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๒  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘  เห็นด้วย ๒๑๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการในการแก้ไขมาตรา ๖๒  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๖๒/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วย 
กับการเพิ่มขึ้นใหม่ของมาตรา ๖๒/๑ ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนได้ มีท่านใด 15 
ยังไม่ลงมติหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๒/๑  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๒/๑ ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 20 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๖๓ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ มาตรา ๖๔ 
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๓  25 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๔  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๓ ตามที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
   
 
 30 



๒๕ 
 สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อุราวรรณ  ๗/๓ 
 

ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๖๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๖๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ตรวจสอบหน้าจอหน่อยครับ 
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๔  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙ เห็นด้วย ๒๑๕ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๔ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการ       
            10 
          - ๘/๑ 
 



๒๖ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อรนิตย์  ๘/๑ 
 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๖๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน               
มาตรา ๖๕ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน             
อีกหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ 5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมาติในมาตรา ๖๕ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๒๐ เห็นด้วย ๒๑๕  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับมาตรา ๖๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ผมขอถามมติต่อไป มาตรา ๖๖ คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มความเป็นวรรคสามของ10 
มาตรา ๖๖ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน
หรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๖ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๒๐ เห็นด้วย ๒๑๕  ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ15 
ด้วยกับมาตรา ๖๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๖๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความใน 
มาตรา ๖๘ (๒) ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนน
อีกหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 20 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๙ มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๖๘ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปเป็นถามมติในมาตรา ๖๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน 
วรรคหน่ึงและในวรรคสองของมาตรา ๖๙ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ                           25 
ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นด้วยกับมาตรา ๖๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  30 



๒๗ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อรนิตย์  ๘/๒ 
 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๗๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง
ของมาตรา ๗๑ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติอีก
หรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ 5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๗๑ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๙ เห็นด้วย ๒๑๕  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๑  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๗๔ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความใน    10 
วรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา ๗๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ    
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๗๔ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๙ เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 15 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๔ นะครับ 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๗๕ คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา ท่านเห็น
ด้วยหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๗๕ ที่20 
คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี    
งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ตัดความ
ในมาตรา ๗๕ ออกทั้งมาตรา  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๗๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๗๖ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 25 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๗๖ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๒๐ มีมติเห็นด้วย ๒๑๕  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๗๖ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๗๖ นะครับ  
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๒๘ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        อรนิตย์  ๘/๓ 
 
  ต่อไปมาตรา ๗๗ ช้านิดหนึ่งนะครับ มาตรา ๗๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติมความในวรรคสอง วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคเจ็ด ของมาตรา ๗๗ และตัดความในวรรคสาม
และวรรคสิบออก ในขณะที่มีผู้สงวนความเห็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 5 
คือ ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร กับกลุ่มที่ ๒ มี ๔ ท่าน รองศาสตราจารย์เจษฎ์  
โทณะวณิก  นายภัทระ  คําพิทักษ์  นายปกรณ์  นิลประพันธ์  และศาสตราจารย์พิเศษวิชา   
มหาคุณ  กลุ่มที่ ๒ นี้เห็นควรไว้ตามร่างเดิม แต่ว่ามีใบแก้ไขระบุว่า ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มรวมกัน 
เป็นกลุ่มเดียวแล้ว หมายความว่าอย่างไรครับ ใช้ร่างเดิมใช่ไหมครับ เชิญกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 
  ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :    10 
ขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผม ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  
ยุทธภัณฑ์บริภาร กรรมาธิการ คือเดิมผมสงวนความเห็นหลักการก็จะเป็นแนวเดียวกับทาง กรธ.  
แต่ว่าผมมีปรับเร่ืองระยะเวลาการไต่สวนคณะกรรมการร่วมที่จะพิจารณาให้เหมือนกับที่ทางเสียง
ข้างมาก แล้วก็ตอนหลังจะสรุปมาเป็น ๒ ทางคือของผมเองกับทาง กรธ. นี้จะรวมเป็นข้อพิจารณา
หนึ่งคือตามร่างของ กรธ. กรธ. โดยมีการแก้ปรับบางส่วนในเรื่องของระยะเวลาการพิจารณาของ 15 
คณะกรรมการร่วม แต่ว่าอีกทางหน่ึงก็คือเป็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากจะเป็น ๒ ทาง คือผมกับ
ทาง กรธ. ทางเสียงข้างน้อยอีกชุดหนึ่งจะรวมเป็นอันเดียวกันคือตามร่างของ กรธ. แต่ว่ามีการปรับ
ระยะเวลานิดหนึ่งเท่านั้นเอง ระยะเวลาของ กรธ. เสียงข้างน้อยของ กรธ. ที่เสนอคือ ๓๐ วัน  
ในกรณีที่พิจารณาของคณะกรรมการร่วมก็เปลี่ยนเป็น ๙๐ วันเท่านั้น นอกนั้นก็จะเหมือนกันครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   สรุปแล้ว กรธ. หรือเสียงข้างน้อย ๔ ท่าน 20 
แก้ด้วยนะครับ แก้ไข ไม่ใช่คงไว้ร่างเดิม เพราะแก้เป็น ๙๐ วัน ยึดถือของท่านพงษ์นิวัฒน์ถูกหรือไม่
ครับ 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน ใช่ครับ 
ถือของตามร่างท่านพงษ์นิวัฒน์ครับ 
 25 
          - ๙/๑        
 



๒๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                   สุกัญญา  ๙/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เป็นตามร่างของท่าน 
ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร กรธ. ก็ไม่ได้คงไว้ตามร่างเดิม แล้วสรุปใหม่นะครับ 
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับ ดังนั้นจะมีการโหวต ๒ คร้ัง หรือ ๑ คร้ัง ถ้าคงไว้ร่างเดิมคือโหวตคร้ังแรก 5 
ก็จะเป็นการพิจารณาว่ามาตรา ๗๗ นี้จะแก้หรือไม่แก้ คือจะแก้หรือคงไว้ตามร่างเดิม ถ้าท่าน 
เห็นว่าจะต้องแก้ ไม่ว่าแก้ตามกรรมาธิการข้างมากหรือกรรมาธิการข้างน้อย บวกท่าน 
ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร ก็ต้องลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไข ถ้าคงร่างเดิม 
ก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย พอครั้งที่ ๒ ถ้าท่านเห็นด้วยว่าต้องแก้ก็จะลงมติว่าแก้ตามเสียงข้างมาก 
หรือเสียงข้างน้อยบวกท่านร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร เข้าใจตรงกันนะครับ  10 
ดังนั้นผมขอถามว่ามาตรา ๗๗ นี้ท่านเห็นด้วยว่าต้องมีการแก้ไขกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นควร 
คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย เชิญท่านลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ  
มีอีกเล็กน้อยนะครับ ตรวจสอบหน้าจอนะครับ ขอทราบผลครับ        
  นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา   :   ท่านคะ ดิฉันเห็นด้วย  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ลงผิดไปหรือครับ    15 
  นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา   :   เสียค่ะ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เสียนะครับ เดี๋ยวตรวจสอบนะครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๔ เสียง คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๗ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนน ๒๑๗ เห็นด้วย ๒๐๔  
เดี๋ยวตรวจสอบของท่านนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ว่าเห็นด้วยเพิ่มอีก ๑ ท่านนิพัทธา  อมรรัตนเมธา  20 
ยังไม่ได้ลงนะครับ ไม่เห็นด้วย ๗ คงไว้ร่างเดิมนี้ ๗ งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยว่ามาตรา ๗๗ ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ  
  ต่อไปจะเป็นคําถามว่าถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากลงมติ 
เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับกลุ่มของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย บวกร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์   
ยุทธภัณฑ์บริภาร ก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ 25 
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๔๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๕๙ คะแนน) 
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๓๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                   สุกัญญา  ๙/๒ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗  
มีมติเห็นด้วย ๑๔๙ ไม่เห็นด้วย ๕๙ งดออกเสียง ๙ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข 
ของกรรมาธิการเสียงข้างมากในมาตรา ๗๗ นะครับ  5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๗๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความ                   
ในวรรคสองของมาตรา ๗๘ เชิญท่านลงมติว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่  
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ มาตรา ๗๘ นะครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๗๘ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘  10 
เห็นด้วย ๒๑๓ งดออกเสียง ๕ ไม่เห็นด้วย ไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๗๘  
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๘๒ คณะกรรมาธิการเพิ่มความเป็นวรรคสาม 
ขึ้นมาใหม่ในมาตรา ๘๒ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้
ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ 15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลมติของมาตรา ๘๒ จํานวนผู้เข้าประชุม 
๒๑๕ เห็นด้วย ๒๑๐ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับ 
มาตรา ๘๒ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปถามมติมาตรา ๘๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรคสองของ20 
มาตรา ๘๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน
หรือไม่ครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๘๔ จํานวน                  
ผู้เข้าประชุม ๒๑๔ มีมติเห็นด้วย ๒๐๙ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 25 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๘๔ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการ 
  ต่อไปเป็นการถามมติมาตรา ๘๔ /๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มความขึ้นมาใหม่เป็น 
มาตรา ๘๔/๑ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๓๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                   สุกัญญา  ๙/๓ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๘๔/๑ จํานวน               
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ เห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มมาตรา ๘๔/๑ ของคณะกรรมาธิการนะครับ 5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๘๗ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสองของมาตรา ๘๗ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อยครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๘๗ จํานวน                 10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๕ เห็นด้วย ๒๑๐ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ด้วยกับมาตรา ๘๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ 
  ต่อไปมาตรา ๘๙ มีข้อชี้แจงเล็กน้อยนะครับ มาตรา ๘๙ คณะกรรมาธิการแก้ไข
เพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งและวรรคห้า และท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สงวนความเห็น
แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของมาตรา ๘๙ มาตรา ๘๙ นี้คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความ 15 
ในวรรคหน่ึงและวรรคห้าของมาตรา ๘๙ ของพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง นี้ไปแก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคสี่ ไม่เก่ียวกับวรรคหนึ่งและวรรคห้าของกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับ เชิญครับ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์   
สุขสมจิตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ สรุปว่าในส่วนของคณะกรรมาธิการใน 20 
มาตรา ๘๙ วรรคแรกนี้ไม่แก้ไข ใช้คําว่า “และ” เหมือนเดิม คือนํากลับมา ทีแรกว่าจะแก้จาก  
“และ” เป็น “หรือ” ปรากฏว่าข้อเท็จจริงแล้วต้อง “และ” ครับ ต้องทั้ง ๒ อย่าง เพราะฉะนั้น 
ก็เลยกลับมาท่ีร่างเดิม ใช้คําว่า “และ” ตัดคําว่า “หรือ” ออกครับ แล้วก็ที่ยังยืนยันแก้ก็คือแก้ 
ในวรรคท้ายครับ ที่มีเพิ่มคําว่า “ศาลยุติธรรม” แค่นั้นครับ ส่วนท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   
เชิดบุญเมือง ทราบว่าถอนใช่ไหมครับ  25 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ครับ  
คือคณะกรรมาธิการตกลงแก้เฉพาะวรรคห้านะครับ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง                   
สงวนความเห็นในวรรคสี่ ถูกหรือไม่ครับ  
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๓๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                   สุกัญญา  ๙/๔ 
 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านครับ ผมขอเวลา ๑ นาทีครับ ที่ถอนก็คือ 
มาตรา ๙๐ จากการประชุมเม่ือสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วส่วนมาตรา ๘๙ วรรคสี่ที่ผมเพิ่มคําว่า  5 
 “ระเบียบ ข้อบังคับ” นี้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ นี้นอกจากจะมี
กฎหมายแล้วยังมีระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
ออกตามมาด้วย เพราะฉะน้ันการที่ผู้บังคับบัญชากระทําผิดสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําผิด
กฎหมาย เพราะฉะนั้นเพื่อให้ความชัดเจนและเกิดความครอบคลุมนี้ผมถึงได้เสนอคําว่า  
“การดําเนินการตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 10 
ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหา” ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาครับ   
 
          - ๑๐/๑ 
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๓๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                    สุพิชญ์ลักษณ์  ๑๐/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๘๙ นี้ผมต้องถาม ๒ คร้ัง  
แล้วก็เป็นคนละเร่ืองกัน เพราะว่าท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ไม่ได้ติดใจวรรคห้า  
ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สงวนความเห็นในวรรคสี่ ดังนั้นจะถาม ๒ คร้ังก่อน 5 
ว่าในร่างมาตรา ๘๙ นี้กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขเพิ่มเติม ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมก็กดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย ส่วนของท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง เดี๋ยวจะถามอีกคร้ัง อันนี้ถามเฉพาะ 
วรรคห้า เข้าใจตรงกันนะครับ คําถามแรก เป็นคําถามของกรรมาธิการเสียงข้างมาก เชิญลงมติ 
ในคําถามแรก ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขวรรคห้าของมาตรา ๘๙ ที่คณะกรรมาธิการแก้ไขหรือไม่  10 
ถ้าเห็นด้วยกดปุ่ม เห็นด้วย เชิญลงมติครับ ท่านพลเอก สมเจตน์  บุญถนอม เชิญครับ 
  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม   :   ขออนุญาตหารือท่านประธานก่อนลงมติครับ  
ในกรณีนี้ขออนุญาตเรียนเสนอท่านประธานว่า ท่านประธานน่าจะถามว่า เห็นด้วยกับร่างเดิม 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข แล้วต่อไปถ้าเห็นด้วยกับร่างเดิม การแก้ไขก็จบไป ต่อไปถ้าเห็นด้วย 
กับการแก้ไขก็จะต้องมาแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กับแก้ไขของผู้สงวนคําแปรญัตติ ไม่เช่นนั้น 15 
ถ้าท่านประธานถามอย่างนั้น การสงวนคําแปรญัตตินั้นตกไปเลยนะครับ ขอให้ท่านพิจารณาครับ
ท่านประธานครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เชิญครับ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานถามอย่างนี้ถูกแล้วครับ ถ้าเห็นด้วย 
กับการแก้ไขก็แก้ได้เฉพาะตรงนี้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปถามอีกที ถามถูกแล้วครับ ขอบคุณครับ 20 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จะได้เข้าใจง่าย ยังไม่มีประเด็นเร่ืองร่างเดิม 
เห็นด้วยกับการแก้ไขวรรคห้าหรือไม่ของคณะกรรมาธิการ ผมถามใหม่ ล้างไปนะครับ คําถามแรก 
มาตรา ๘๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘๙ วรรคห้า ท่านเห็นด้วย 
กับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 25 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในประเด็นมาตรา ๘๙ วรรคห้า 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมวรรคห้า ในมาตรา ๘๙ ของคณะกรรมาธิการ 
 
 30 



๓๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                    สุพิชญ์ลักษณ์  ๑๐/๒ 
 
  ต่อไปผมจะขอถามมติของผู้สงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ  
ท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ขอสงวนความเห็นไว้ในวรรคสี่ คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย 
ดังนั้นผมต้องขอถามมติว่า ถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม 5 
เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขวรรคสี่ของท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมตินะครับ การลงมติ 
ในวรรคสี่ของมาตรา ๘๙ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๙๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๐ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๘๙ วรรคสี่  10 
มีมติเห็นด้วย ๑๙๙ คือคงไว้ตามร่างเดิม ไม่เห็นด้วย ๑๐ เห็นด้วยกับผู้สงวน ๑๐ งดออกเสียง ๘ 
เป็นอันว่าวรรคสี่เป็นไปตามร่างเดิมนะครับ  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๙๐ ช้าอีกนิดหน่อย มีผู้สงวนความเห็น 
และสงวนคําแปรญัตติ มาตรา ๙๐ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐  
ส่วนผู้สงวนความเห็นคือกรรมาธิการเสียงข้างน้อย รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก  นายภัทระ  15 
คําพิทักษ์  นายปกรณ์  นิลประพันธ์  ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ ขอสงวนความเห็นโดยแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๙๐ เช่นกัน ดังนั้นคําถามแรกก็จะต้องเป็นการถามว่า มาตรา ๙๐ นี้เห็นสมควรให้มี
การแก้ไข ไม่ว่าโดยคณะกรรมาธิการ หรือโดยผู้สงวนความเห็นเสียงข้างน้อย ผมถามมติอย่างนี้  
คร้ังนี้ ๑ ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๐ ไม่ว่าของคณะกรรมาธิการ  
หรือของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นไว้ให้กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นควรให้คงไว้20 
ตามร่างเดิมกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ  
มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๔ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติมาตรา ๙๐ ในปัญหาแรก 
ว่าสมควรแก้ไขหรือไม่ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙ เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไข ๒๐๙ ไม่เห็นด้วย ๔  25 
งดออกเสียง ๖  
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๓๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                    สุพิชญ์ลักษณ์  ๑๐/๓ 
 
  เม่ือเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขแล้ว ผมถามปัญหาที่ ๒ ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข
ของคณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 
ที่สงวนความเห็นไว้กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติ 5 
ในมาตรา ๙๐ ในปัญหา ที่ ๒ ครับ  มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ปิดการลงคะแนน  
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒๘ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนว่าจะแก้ไขตามกรรมาธิการ
ชุดใด จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙ มีมติเห็นด้วย ๑๘๕ ไม่เห็นด้วย ๒๘ งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่า 10 
ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างที่แก้ไขโดยกรรมาธิการเสียงข้างมาก ในมาตรา ๙๐  
  ต่อไปเป็นมาตรา ๙๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรคสอง 
ของมาตรา ๙๒ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนน
หรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๒ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๙ เห็นด้วย ๒๑๔ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 
กับคณะกรรมาธิการในการแก้ไขมาตรา ๙๒  
  ต่อไปผมขอถามมติในมาตรา ๙๓ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง
ของมาตรา ๙๓ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติ 20 
หรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖ เห็นด้วย ๒๑๑ งดออกเสียง ๔ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๙๓ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 25 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๙๔ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๙๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนน
หรือไม่ครับ มีอีกหลายท่านนะครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 

- ๑๑/๑ 30 



๓๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                             ลลนา  ๑๑/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๔ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖ เห็นด้วย ๒๑๑ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับมาตรา ๙๔ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  5 
  ต่อไปผมขอถามมติในมาตรา ๙๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ มาตรา ๙๕ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖ เห็นด้วย ๒๑๐  
ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๙๕ ที่คณะกรรมาธิการ 10 
มีการแก้ไข  
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๙๕/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
กับคณะกรรมาธิการ เชิญลงมติได้เลยครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๕/๑ จํานวน 15 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖ เห็นด้วย ๒๑๐ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการในการเพิ่มมาตรา ๙๕/๑ ขึ้นใหม่  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๙๖ ช้านิดหนึ่งนะครับ มาตรา ๙๖ 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองและวรรคสาม มีผู้สงวนความเห็น 
และสงวนคําแปรญัตติ จํานวน ๒ กลุ่ม  20 
  กลุ่มแรก ท่านร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร  
กับท่านศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง กรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็น 
เพิ่มเติมความในวรรคสอง  
  กลุ่มที่ ๒ ท่านธานี  อ่อนละเอียด  ท่านวรพล  โสคติยานุรักษ์  และท่านสุชาติ  
ตระกูลเกษมสุข ผู้แปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม ท่านประธานคณะกรรมาธิการครับ 25 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์   (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สําหรับในวรรคสองของมาตรา ๙๖ หลังจากที่มีการอภิปราย 
 
 30 



๓๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                             ลลนา  ๑๑/๒ 
 
ของท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็น ทางคณะกรรมาธิการได้ปรึกษาหารือกับทางผู้สงวน                   
คําแปรญัตติ ก็ได้สรุปมาว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคําในวรรคสอง คณะกรรมาธิการก็แก้ให้  
แก้ตามที่ได้ปรึกษาหารือกัน เพราะฉะนั้นผู้สงวนคําแปรญัตติก็เลยขอถอนคําสงวนคําแปรญัตติ 5 
เฉพาะวรรคสอง ส่วนวรรคสามตรงกัน ไม่มีประเด็น ก็แก้ไขตามคณะกรรมาธิการ ทีนี้ถ้อยคํา 
เป็นไปตามที่อยู่ในจอนี้ คือแก้ถ้อยคําจากคําว่า “สํานวนไต่สวน” ส่วนคําว่า “ศาลยุติธรรม”  
ศาลยุติธรรมอันนั้นไม่มีประเด็น เพราะว่าเป็นถ้อยคําที่ตกไป เป็น “ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม” อันนั้น แต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือเร่ืองคําว่า “สํานวนการไต่สวน” แก้เป็น “รายงาน
และเอกสารหลักฐาน” ส่วนคําว่า “คณะ” คณะอันนั้นก็เป็นการเกินมา ไม่มีประเด็น เพราะฉะนั้น10 
คําว่า “สํานวนการไต่สวน” มี ๒ ที่ สํานวนการไต่สวนในบรรทัดที่ ๔ กับบรรทัดที่ ๓ จากท้าย 
จากข้างล่าง ก็แก้จากเดิมว่า “โดยให้ยึดสํานวนการไต่สวน” ก็ตัดคําว่า “ยึด” ออก โดยให้ถือ
รายงานและเอกสารหลักฐาน ถ้อยคําก็จะเป็นไปตามที่แก้บนจอ แล้วก็ตัดคําว่า “โทษ”  
ออก ในบรรทัดที่ ๒ จากข้างล่างที่บอกว่า “ส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณาโทษ” ตัดคําว่า 
“โทษ” ออก ก็เป็น “ส่วนหน่ึงของความเห็นเพื่อพิจารณาทางวินัย” อันนี้ได้หารือกันของผู้สงวน 15 
กับคณะกรรมาธิการ ก็ตกลงกันตามนี้ ผู้สงวนก็ขอถอนคําสงวนครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ตกลงว่ากรรมาธิการเสียงข้างมาก 
ได้แก้ไขปรับปรุงข้อความในมาตรา ๙๖ แล้ว เป็นที่พอใจของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 
ที่สงวนคําแปรญตัติไว้ รวมท้ังผู้สงวนคําแปรญัตติใช่หรือไม่ครับ  
  ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :    20 
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใช่ครับ เป็นไปตามนั้นครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   กรรมาธิการเสียงข้างน้อยเป็นไปตามนั้น 
ยอมรับการแก้ไข ไม่ติดใจสงวนคําแปรญัตติต่อไป สําหรับกลุ่มผู้สงวนคําแปรญัตติกลุ่มทา่นธานี  
อ่อนละเอียด  ท่านวรพล  โสคติยานุรักษ์  และท่านสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ยังติดใจอยู่ไหมครับ 
เชิญแถลงในนามที่จะแถลงทั้ง ๓ ท่าน เชิญเลยครับ เชิญท่านสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ครับ ไม่ติดใจ25 
แล้วนะครับ 
 
 
 
 30 



๓๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                             ลลนา  ๑๑/๓ 
 
  นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านประธาน
ครับ ผม สุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ไม่ติดใจครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านธานี  อ่อนละเอียด กับท่านวรพล   5 
โสคติยานุรักษ์ ก็ไม่ติดใจนะครับ 
  นายธานี  อ่อนละเอียด (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ไม่ติดใจครับ 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ไม่ติดใจครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ขอบคุณครับ เป็นอันว่ามาตรา ๙๖ นี้ 
มีการปรับปรุงหลังจากที่มีการสงวนคําแปรญัตติแล้วก็ไปปรับปรุงใหม่ขึ้นที่หน้าจอน้ี ข้อความ 10 
เป็นไปตามที่ประธานคณะกรรมาธิการได้แถลงต่อที่ประชุม มติจึงมีว่าท่านเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมของที่คณะกรรมาธิการหรือไม่ หรือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมเท่านั้น ผมถาม 
มติ มาตรา ๙๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๖ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๙๖ ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ 
ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๖ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ มีมติเห็นด้วย ๒๐๘ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๙๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปจะเป็นการถามมติในมาตรา ๙๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 20 
ในวรรคหน่ึงของมาตรา ๙๗ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๙๗ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๔ เห็นด้วย ๒๐๙ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย25 
กับมาตรา ๙๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
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๓๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                             ลลนา  ๑๑/๔ 
 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๙๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสองของมาตรา ๙๘ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการดังกล่าวหรือไม่ 
เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
 

- ๑๒/๑ 
 
 10 
 



๔๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ธนพงษ์  ๑๒/๑ 
 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๘ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ที่ประชุม 
เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตรา ๙๘ นะครับ  5 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๙๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มความในมาตรา ๙๙ และเพิ่มความเป็นวรรคสองขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๙๙ 10 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๒  มีมติเห็นด้วย ๒๐๖  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๙๙ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข  
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มความในวรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสองของมาตรา ๑๐๐ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 15 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐๐ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕  มีมติเห็นด้วย ๒๐๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕   
ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เพราะฉะนั้นที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๐๐ ที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมในคณะกรรมาธิการวิสามัญ  20 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง และวรรคสาม (๒) ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่  
ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 25 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐๓ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๔  มีมติเห็นด้วย ๒๐๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตรา ๑๐๓ นะครับ  
 
 30 



๔๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ธนพงษ์  ๑๒/๒ 
 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐๔ และเพิ่มความเป็นวรรคสองและวรรคสามขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วย 
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่5 
ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐๔ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๐๔ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข  10 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มความในมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสามข้ึนใหม่ ท่านเห็นด้วย 
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนน 
หรือไม่ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐๗ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนน
เสียง ๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๐๗ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๐๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข20 
เพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ 
ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๐๘ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 25 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพิ่มความเป็นวรรคสามนะครับ  
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๔๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ธนพงษ์  ๑๒/๓ 
 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๑๒  คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง (๑) (๒) และเพิ่มความเป็นวรรคสองข้ึนใหม่แทรกระหว่าง 
วรรคหน่ึง และ (๑) ของวรรคหนึ่งเดิม ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าวของ 5 
คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๑๒ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๖  มีมติเห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยมาตรา ๑๑๒ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข  10 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๑๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการตัดความ 
ในมาตรา ๑๑๔ วรรคสี่ของทั้งวรรค ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่  
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอด้วยครับ มาตรา ๑๑๔  
ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๑๔ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยมาตรา ๑๑๔ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข  
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และเพิ่มความเป็นวรรคสองข้ึนใหม่ 20 
แทรกระหว่างวรรคหนึ่งและวรรคสองเดิม ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๐  คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๐ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗  มีมติเห็นด้วย ๒๑๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕   25 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยมาตรา ๑๒๐ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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๔๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ธนพงษ์  ๑๒/๔ 
 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ของมาตรา ๑๒๑ ท่านเห็นด้วย
กับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 5 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๑ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘  มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕   
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยมาตรา ๑๒๑ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๑/๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติม 10 
ขึ้นมาใหม่ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๑/๑ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗  เห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕   
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มมาตรา ๑๒๑/๑ ขึ้นมาใหม่   15 
   ต่อไปเป็นการลงมติในการแก้ไขชื่อหมวด คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขชื่อ
หมวด ๖ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๙ 20 
เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑  เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขชื่อหมวด ๖ นะครับ  
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง (๓) วรรคสาม และเพิ่มความเป็นวรรคสี่ขึ้นใหม่ของมาตรา ๑๒๓ 
ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ 25 
มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลการลงมติในมาตรา ๑๒๓ นะครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๔๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ธนพงษ์  ๑๒/๕ 
 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๓  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘  เห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๒๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมในคณะกรรมาธิการวิสามัญ   5 
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๒๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติม 
ในมาตรา ๑๒๔ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ลงคะแนนอีกหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙  คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
 10 
           - ๑๓/๑ 
 



๔๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วันสิริ  ๑๓/๑ 
 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๔  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕  เห็นด้วย ๒๐๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกันมาตรา ๑๒๔ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญตัดความ 
ในมาตรา ๑๒๕ วรรคสามออกทั้งวรรค ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๔  คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๕ จํานวน               10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๔  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขมาตรา ๑๒๕ 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒๘ วรรคสี่ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่  
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ปิดการลงคะแนน 15 
ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗  คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๘  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕ มีมติเห็นด้วย ๒๐๗  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๖  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๒๘ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขนะครับ 20 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๒๘/๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหม่ 
ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒  คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๘/๑  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๖  เป็นอันว่า 25 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขมาตรา ๑๒๘/๑  
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขนะครับ 
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๔๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วันสิริ  ๑๓/๒ 
 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๓๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข 
เพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓๑ วรรคหน่ึงและวรรคสอง ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอ5 
เล็กน้อย มี ๒ – ๓ ท่าน ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓๑ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๓๑ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข 10 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๓๒/๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหม่ 
ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของมาตรา ๑๓๒/๑ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติ
ครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอด้วยครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมตินะครับ จํานวนผู้เข้าประชุม 15 
๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๒  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย 
กับมาตรา ๑๓๒/๑ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหม่ 
   ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๓๓ มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓๓  
และเพิ่มความเป็น (๑) (๒) ขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตรา ๑๓๓ หรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ 20 
ตรวจสอบหน้าจอครับ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓๓ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๓๓ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 25 
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๓๓/๑ ร่างเดิมไม่มีคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพิ่มขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๔๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วันสิริ  ๑๓/๓ 
 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓๓/๑ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของมาตรา ๑๓๓/๑ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับ  5 
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๓๔ คณะคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มความ 
ในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๓๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไข 
เพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓๔ 10 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๘ มีมติเห็นด้วย ๒๑๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๓๔ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๓๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในมาตรา ๑๓๕ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ 15 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓๕  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕ มีมติเห็นด้วย ๒๐๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๖  ที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขมาตรา ๑๓๕ นะครับ  
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๓๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติม 20 
ความในมาตรา ๑๓๖ วรรคสอง ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ เชิญลงมติครับ  
มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ในมาตรา ๑๓๖ ขอทราบผลครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓๖ 
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๗ มีมติเห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่า 25 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๓๖ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขนะครับ  
   ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๓๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการตัด 
ความใน (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) และ (๑๐) ออก และแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑๓) 
ถึง (๑๔) และเพิ่มความเป็น (๑๕) ขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง และตัดความใน 
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๔๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วันสิริ  ๑๓/๕ 
 
วรรคสาม วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก ของมาตรา ๑๓๗ ออก เดิมมีผู้สงวนกรรมาธิการวิสามัญ 
เสียงข้างน้อยนะครับ ได้รับรายงานว่าไม่ติดใจในชั้นการประชุมคร้ังที่แล้ว ดังนั้นจึงขอถามมติว่า 
ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตรา ๑๓๗ ดังกล่าวหรือไม่ 5 
เชิญลงมติครับ ขอทราบผลมติในมาตรา ๑๓๗ ครับ 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
 
           - ๑๔/๑ 
 10 
 
 
 
 
 15 
    
 
     
     
 20 
 



๔๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        พชร  ๑๔/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ขอทราบผลนะครับ มติในมาตรา ๑๓๗  
ผลการลงมติ จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๗ เห็นด้วย ๒๐๙ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๗ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๓๗ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ  5 
  ต่อไปเป็นการถามมาตรา ๑๓๗/๑  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ แต่มีกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยจํานวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย  
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เจษฎ์  โทณะวณิก  
  ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ์   
  ๓. นายปกรณ์  นิลประพันธ์   10 
  ๔. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
  กรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้ตัดออก คือมาตรา ๓๗/๑ กรรมาธิการเสียงข้างมาก 
เพิ่มขึ้นใหม่ ส่วนเสียงข้างน้อย ๔ ท่าน ขอให้ตัดออก ดงันั้นประเด็นก็มีดังนี้ว่าถ้าท่านเห็นด้วย 
กับการเพิ่มขึ้นใหม่กรรมาธิการเสียงข้างมากก็ลงมติ เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการ 
ตัดมาตรา ๑๓๗/๑ ออกของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์ 15 
งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เข้าใจตรงกันนะครับ เชิญลงมติมาตรา ๑๓๗/๑ ที่คณะกรรมาธิการ 
เสียงข้างมากเพิ่มขึ้นใหม่ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๙ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓๗/๑  
ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ๒๑๕ มีมติเห็นด้วย ๑๘๔ ไม่เห็นด้วย ๑๙ งดออกเสียง ๑๒ 20 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มมาตรา ๑๓๗/๑ ของคณะกรรมาธิการนะครับ  
  ต่อไปเป็นการถามมติมาตรา ๑๓๘ มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง 
และเพิ่มความเป็นวรรคสามข้ึนใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ 
หรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผล   
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๓ คะแนน) 25 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๖ มีมติเห็นด้วย ๒๐๘ ไม่เห็นด้วย ๓ งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นด้วยกับมาตรา ๑๓๘ ที่คณะกรรมาธิการแก้ไขนะครับ  
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๕๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        พชร  ๑๔/๒ 
 
  ต่อไปมาตรา ๑๓๙ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสามของมาตรา ๑๓๙ ขึ้นใหม่ มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย จํานวน ๔ ท่าน   
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เจษฎ์  โทณะวณิก  5 
  ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ์ 
  ๓. นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 
  ๔. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
  สงวนความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้นมติก็คงเป็นการถามว่าเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ผมถามมตินะครับ มาตรา ๑๓๙ 10 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๓๙ 
ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ หรือเห็นควรไว้ตามร่างเดิม เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๘ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓๙ จํานวน 15 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๓ เห็นด้วย ๑๘๘ ไม่เห็นด้วย ๑๘ งดออกเสียง ๗ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข้เพิ่มเติม มาตรา ๑๓๙ ของคณะกรรมาธิการนะครับ 
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๔๐ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ 
หรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ มาตรา ๑๔๐ ขอทราบผลครับ  20 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๔๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ เห็นด้วย ๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับมาตรา ๑๔๐ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๔๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความ 25 
ในมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการหรือไม่  
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
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๕๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        พชร  ๑๔/๓ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๔๑ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๔ เห็นด้วย ๒๐๘ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับมาตรา ๑๔๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๔๒ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๔๒ วรรคหน่ึง ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๔๒ จํานวน 10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ เห็นด้วย ๒๐๔ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๔๒ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ 
  ต่อไปผมขอถามมติในมาตรา ๑๔๓ มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔๓  
วรรคหน่ึง (๒) (๔) โดยวรรคสอง ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ 
หรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ  15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๓ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๔๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ เห็นด้วย ๒๐๔ ไม่เห็นด้วย ๓ งดออกเสียง ๔ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๔๓ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๑๔๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑)  20 
ของมาตรา ๑๔๔ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้
ลงคะแนน ตรวจสอบหน้าจอ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
 
          - ๑๕/๑ 25 
 
 



๕๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         นัญนรีญ์  ๑๕/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๓ ท่าน  เห็นด้วย 
๒๐๘ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๑ ท่าน  งดออกเสียง ๔ ท่าน  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย 
กับมาตรา ๑๔๔ ที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ 5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๔๙/๑ ร่างเดิมไม่มีคณะกรรมาธิการเพิ่มใหม่  
เป็นมาตรา ๑๔๙/๑ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ   
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๖ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๕ ท่าน  
มีมติเห็นด้วย ๒๐๒ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๖ ท่าน  งดออกเสียง ๗ ท่าน  เป็นอันว่าที่ประชุม 10 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๔๙/๑ ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่นะครับ 
  ต่อไปมาตรา ๑๕๐ ชะลอนิดหนึ่ง มาตรา ๑๕๐ นี้ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ๔ ท่าน คือ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เจษฎ์  โทณะวณิก 
  ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ์   15 
  ๓. นายปกรณ์  นิลประพันธ์   
  ๔. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
  ขอสงวนความเห็นไว้ให้คงร่างเดิม ดังนั้นก็มีคําถามเดียวก็คือท่านเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ หรือเห็นควรคงร่างเดิมไว้ตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย  
ผมถามมตินะครับ ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง  20 
ของคณะกรรมาธิการให้กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมของกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ  
มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๙๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๔ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติมาตรา ๑๕๐ จํานวน 25 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๓ ท่าน  เห็นด้วย ๑๙๐ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๑๔ ท่าน  งดออกเสียง ๙ ท่าน  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๕๐ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ 
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๕๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         นัญนรีญ์  ๑๕/๒ 
 
  ต่อไปมาตรา ๑๕๑ ก็ช้านิดหนึ่งนะครับ ฟังคําอธิบายก่อน มาตรา ๑๕๑ 
คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสาม และตัดความในวรรคสองออกทั้งวรรค 
มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ๔ ท่าน คือ 5 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เจษฎ์  โทณะวณิก 
  ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ์   
  ๓. นายปกรณ์  นิลประพนัธ์   
  ๔. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
  กรรมาธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้นประเด็น 10 
ก็มีประเด็นเดียวเช่นเดียวกับมาตราที่ผ่านมา ผมถามมตินะครับ มาตรา ๑๕๑ กรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งกับวรรคสาม และตัดความในวรรคสองออกทั้งวรรค  
ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการคงไว้ตามร่างเดิม 
ของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง 
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนมาตรา ๑๕๑ หรือไม่ครับ ขอทราบผลครับ  15 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒๐ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๕๑ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ ท่าน  เห็นด้วย ๑๘๑ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๒๐ ท่าน  งดออกเสียง ๙ ท่าน  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๕๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๕๓ เช่นเดียวกันรอนิดหนึ่งนะครับ 20 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๕๓  
ผู้สงวนความเห็นคือกรรมาธิการเสียงข้างน้อย คือ   
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เจษฎ์  โทณะวณิก 
  ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ์   
  ๓. นายปกรณ์  นิลประพันธ์   25 
  ๔. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
  ขอสงวนความเห็นไว้ว่าควรคงร่างเดิม คําถามก็จะเป็นแบบเดิมคือถ้าท่านเห็นด้วย
กับคณะกรรมาธิการก็กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็กดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย มาตรา ๑๕๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของ 
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๕๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         นัญนรีญ์  ๑๕/๓ 
 
มาตรา ๑๕๓ ถ้าเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นว่างดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง 
เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลมาตรา ๑๕๓ ครับ  5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๔ ท่าน   
มีมติเห็นด้วย ๑๘๙ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๒๑ ท่าน  งดออกเสียง ๔ ท่าน  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย
กับมาตรา ๑๕๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปเป็นการถามมติมาตรา ๑๕๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 10 
ในมาตรา ๑๕๔ (๒) และเพิ่มความใน (๔) ขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ ขอทราบผลครับ       
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๔ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๕๔ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๓  มีมติเห็นด้วย ๒๐๓ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๔ ท่าน  งดออกเสียง ๔ ท่าน   15 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๕๔ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๕๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในมาตรา ๑๕๕ เชิญท่านลงมติว่าเห็นด้วยกับที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
หรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติอีกหรือไม่ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 20 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๕๕ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๑ ท่าน  เห็นด้วย ๒๐๖ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ๑ ท่าน  งดออกเสียง ๔ ท่าน   
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๕๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๕๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในมาตรา ๑๕๙ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ตรวจสอบหน้าจอ25 
เล็กน้อย มีท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ      
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๕๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         นัญนรีญ์  ๑๕/๔ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๕๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ ท่าน  เห็นด้วย ๒๐๖ ท่าน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับมาตรา ๑๕๙ นะครับ  5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๖๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความ 
ในวรรคหน่ึง และตัดความในวรรคสองออกทั้งวรรค ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
 10 
          - ๑๖/๑  
 
 



๕๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรีอนงค์  ๑๖/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๖๑ จํานวน             
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ มีมติเห็นด้วย ๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับมาตรา ๑๖๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข   5 
  ต่อไปถามมติในมาตรา ๑๖๙ คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของ 
มาตรา ๑๖๙ เชิญท่านลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติหรือไม่ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๖๙ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๑ เห็นด้วย ๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย10 
กับมาตรา ๑๖๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปขอถามมติในมาตรา ๑๗๐ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๗๐ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน 
ไหมครับ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๗๐ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๑ เห็นด้วย ๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย 
กับมาตรา ๑๗๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๗๓ คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา  
ท่านเห็นด้วยกับการตัดออกทั้งมาตราของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 20 
ยังไม่ลงมติไหมครับ มาตรา ๑๗๓ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๔ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๗๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ เห็นด้วย ๒๐๐ ไม่เห็นด้วย ๔ งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย
กับคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๗๓ ที่มีการแก้ไขนะครับ  25 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๗๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๗๖ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติ
ครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติไหมครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๕๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรีอนงค์  ๑๖/๒ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๗๖ จํานวน 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๒ เห็นด้วย ๒๐๖ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการในการแก้ไขมาตรา ๑๗๖  5 
  ต่อไปเป็นมาตรา ๑๗๘ ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ ฟังคําอธิบายก่อน  
มาตรา ๑๗๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๗๘ มีผู้สงวนความเห็น ๔ ท่าน 
คือรองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก  นายภัทระ  คําพิทักษ์  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ และ 
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ เป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ดังนั้นกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 
ขอสงวนความเห็นให้คงไว้ร่างเดิม ดังนั้นมติที่จะถามก็คือถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของ10 
คณะกรรมาธิการก็ลงมติ เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับการสงวนความเห็นไว้ของกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยลงมติ ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงลงมติ งดออกเสียง เข้าใจตามนี้นะครับ  
  ต่อไปผมขอถามมตินะครับ มาตรา ๑๗๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๗๘ ถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วย
กับคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ถ้าท่าน15 
ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เข้าใจตรงกันนะครับ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติ
ไหมครับ ตรวจสอบหน้าจอ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒๖ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๗๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ มีมติเห็นด้วย ๑๕๗ ไม่เห็นด้วย ๒๖ งดออกเสียง ๒๙ เป็นอันว่าที่ประชุม 20 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๗๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ  
  ต่อไปมาตรา ๑๗๙ ผมขอหารือกรรมาธิการ เพราะเร่ืองสืบเนื่องเก่ียวกับ 
มาตรา ๑๗๘ ไม่ทราบประธานคณะกรรมาธิการ มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็น 
มาตรา ๑๗๙ ไว้ เม่ือมาตรา ๑๗๘ ไม่ผ่านแล้ว ก็ขอให้ท่านแถลงเก่ียวกับมาตรา ๑๗๙  
เชิญท่านปกรณ์  นิลประพันธ์  25 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์   :   ไม่ติดใจครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เป็นเร่ืองสืบเนื่องนะครับ เม่ือมาตรา ๑๗๘ 
ไม่ผ่าน มาตรา ๑๗๙ ท่านปกรณ์  นิลประพันธ์ มาตรา ๑๘๐ ด้วยนะครับ  
   นายปกรณ์  นิลประพันธ์   :   ครับ  
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๕๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรีอนงค์  ๑๖/๓ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   คือคณะกรรมาธิการก็ต้องตัดออกให้
สอดคล้องกับมาตรา ๑๗๘ ดังนั้นก็ต้องขอมติ เนื่องจากคณะกรรมาธิการตัดออก ต้องขอมติ 
หรือเปล่า ครูหยุย เร่ืองสืบเนื่อง  5 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   คณะกรรมาธิการแก้ไข ต้องขอมติครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ต้องขอมต ิมาตรา ๑๗๙ นะครับ  
มาตรา ๑๗๙ เนื่องจากคณะกรรมาธิการแก้ไข ต้องขอมติว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงมติครับ  
มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติไหมครับ มาตรา ๑๗๙ คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๔ คะแนน) 10 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๑ เห็นด้วย ๑๘๖  
ไม่เห็นด้วย ๔ งดออกเสียง ๒๐ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับ 
มาตรา ๑๗๙ ที่คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรานะครับ 
  ต่อไปเป็นการถามมติมาตรา ๑๘๐ คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตราเช่นกัน 
ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ  15 
มาตรา ๑๘๐ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อย ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๓ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๐๙ มีมติ 
เห็นด้วย ๑๘๕ ไม่เห็นด้วย ๓ งดออกเสียง ๒๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
ในการตัดมาตรา ๑๘๐ ออกทั้งมาตรานะครับ   20 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๘๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความเป็น
วรรคสองขึ้นใหม่ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใด 
ยังไม่ลงมติไหมครับ ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
   25 
          - ๑๗/๑ 
 



๕๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรัญญา  ๑๗/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๘๓ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ มีมติเห็นด้วย ๒๐๔ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับมาตรา ๑๘๓ ที่คณะกรรมาธิการแก้ไขใหม่นะครับ 5 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๘๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๘๕ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ  
ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๘๕ จํานวน 10 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๒ มีมติเห็นด้วย ๒๐๘ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ด้วยกับมาตรา ๑๘๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๘๖ คณะกรรมาธิการตัดความในมาตรา ๑๘๖ 
ออกทั้งมาตรา ท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 15 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๑๘๖ คณะกรรมาธิการตัดออก 
ทั้งมาตรา จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๑ เห็นด้วย ๒๐๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๗  
ไม่ลงคะแนน ๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยในการท่ีตัดมาตรา ๑๘๖ ออกทั้งมาตราครับ  
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๘๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคหน่ึงและวรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสามข้ึนใหม่แทรกระหว่างวรรคสองและ 20 
วรรคสามเดิมของมาตรา ๑๘๘ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติมาตรา ๒๘๘ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๔ เห็นด้วย ๒๐๗ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๗ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย25 
กับมาตรา ๑๘๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๘๙ รอนิดหนึ่งนะครับ อธิบายก่อน 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง และตัดความในวรรคสองออกทั้งวรรค  
มีผู้สงวนความเห็น กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ๔ ท่าน รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก  
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๖๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรัญญา  ๑๗/๒ 
 
นายภัทระ  คําพิทักษ์  นายปกรณ์  นิลประพันธ์  และศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ ขอสงวน
ความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้นคําถามจะเป็นเช่นนี้ว่า ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการ 
เสียงข้างมากก็กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น กรรมาธิการเสียงข้างน้อย 5 
ซึ่งขอให้คงร่างเดิมก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงก็กดปุ่ม งดออกเสียง ผมขอถามมติ 
มาตรา ๑๘๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง และตัดความในวรรคสองออก
ทั้งวรรค มีผู้สงวนความเห็นซึ่งเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอให้สงวนความเห็นไว้คงร่างเดิม 
ดังนั้นถ้าท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งและตัดความ 
ในวรรคสองออกทั้งวรรคกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมตามกรรมาธิการเสียงน้อย 10 
กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๗ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๓ มีมติเห็นด้วย 
๑๘๗ ไม่เห็นด้วย ๑๗ งดออกเสียง ๙ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๑๘๙ ของคณะกรรมาธิการนะครับ 15 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๙๐/๑ ร่างเดิมไม่มี คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของมาตรา ๑๙๐/๑ ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๔ มีมติเห็นด้วย 20 
๒๐๘ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของ 
มาตรา ๑๙๐/๑ นะครับ 
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๙๐/๒ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่เช่นกันนะครับ 
ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 25 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๒ มีมติเห็นด้วย 
๒๐๖ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มมาตรา ๑๙๐/๒ 
ของคณะกรรมาธิการนะครับ 
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๖๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ศรัญญา  ๑๗/๓ 
 
  ต่อไปเป็นการถามมติในมาตรา ๑๙๐/๓ ร่างเดิมไม่มี คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 5 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๙๐/๓  
จํานวนผู้เข้าประชุม ๒๑๑ มีมติเห็นด้วย ๒๐๔ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๙๐/๓ ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
  ต่อไปเป็นการลงมติในมาตรา ๑๙๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มเติมข้อความขึ้นใหม่ 
ในมาตรา ๑๙๑ ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงมติครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงมติ10 
หรือไม่ครับ เชิญลงมติครับ ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๒๐๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๙๑ จํานวน 
ผู้เข้าประชุม ๒๑๐ มีมติเห็นด้วย ๒๐๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๖ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๙๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ 15 
  สมาชิกครับ ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่างแล้ว ต่อไป 
ผมจะขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง และในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิก 
อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความ 
ที่ยังเห็นขัดแย้งกันอยู่ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๒๓  
มีประเด็นใดเชิญสมาชิกยกมือไว้เลยนะครับ กรรมาธิการมีประเด็นใด เชิญประธาน20 
คณะกรรมาธิการครับ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ 
ประธานคณะกรรมาธิการครับ เนื่องจากว่ามีถ้อยคําในร่างยังไม่สอดคล้องกัน จะขออนุญาตแก้ไข 
ถ้อยคําให้สอดคล้องกันมีอยู่หลายมาตรา ต้องขอใช้เวลานิดหนึ่ง เร่ิมตั้งแต่มาตรา ๔๑ นะครับ 25 
มาตรา ๔๑ ที่ใช้ “บทบัญญัติ” ให้แก้ไขเป็น “ความในมาตรา” --------------------------------------  
 
           - ๑๘/๑  
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๖๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                         สุชาดา  ๑๘/๑ 
 
มาตรา ๔๑ วรรคสองกับวรรคสาม มี ๒ วรรค ในวรรคสองที่บอกว่า “ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง และให้นําบทบัญญัติ” นี้ขอแก้เป็น “นําความในมาตรา ๓๓”  
จากเดิมที่บอกว่า “ให้นําบทบัญญัติ” แก้ไขจากคําว่า “บทบัญญัติ” เป็น “ความใน” แล้วก็ 5 
ในวรรคสุดท้าย วรรคสาม “คู่สมรสตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติ” อันนี้แก้เป็น “ให้นําความ 
ในมาตรา ๑๐๐” เดิมก็คือ “บทบัญญัติตาม” ขอแก้เป็น “ให้นําความในมาตรา” อันนี้ 
เป็นประเด็นแรกเลย  
  ประเด็นต่อไปมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒ ในบรรทัดตอนท้าย “ทั้งนี้ให้นําบทบัญญัติ” 
ก็ให้แก้เป็นว่า “ทั้งนี้ให้นําความในมาตรา” เดิม “ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๗” ก็แก้เป็น  10 
“ให้นําความในมาตรา” อันนี้มาตรา ๔๒ นะครับ 
  ต่อไปมาตรา ๔๔ วรรคท้าย การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงการเข้าชื่อ 
กล่าวหาว่า มีคําว่า “ว่า” ตกคําว่า “ว่า” ไป ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการและบุคคลอื่น 
เติมคําว่า “ว่า” ครับ 
  ต่อไปมาตรา ๕๑ วรรคหก ตรงบรรทัดสุดท้าย ที่เดิมบอกว่า “ให้นํามาตรา ๔๙ 15 
วรรคสี่” เพิ่มเป็นว่า “ให้นําความในมาตรา ๔๙ วรรคสี่” “นํา” มีเติมคําว่า “ความใน” ครับ 
  ต่อไปมาตรา ๙๒ วรรคสอง “ให้นําบทบัญญัติมาตรา” ก็เป็นว่า “ให้นําความ 
ในมาตรา” จากคําว่า “บทบัญญัติ” เป็น “ความใน” 
  ต่อไปมาตรา ๙๕/๑ ตรงบรรทัดสุดท้าย “ให้นําความตามมาตรา” ก็เป็น  
“ให้นําความในมาตรา” เปลี่ยนจากคําว่า “ตาม” เป็น “ใน” 20 
  ต่อไปมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม ที่บอกว่า “ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๓” ก็เป็นว่า 
“ให้นําความในมาตรา ๓๓”  
  มาตรา ๑๑๖ ตอนท้ายที่บอกว่า “ให้นํามาตรา ๘๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ก็เป็นว่า “ให้นําความในมาตรา ๘๔” เติมคําว่า “ความใน”  
  ต่อไปมาตรา ๑๑๗ วรรคหน่ึงบรรทัดสุดท้าย “และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๗” 25 
ก็ให้แก้เป็นว่า “ให้นําความในมาตรา ๗๗”  
  ต่อไปมาตรา ๑๑๘ วรรคหน่ึง ที่บอก “ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๑” ให้แก้เป็น 
“ให้นําความในมาตรา ๘๑”  
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๖๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                         สุชาดา  ๑๘/๒ 
 
  ต่อไปมาตรา ๑๒๐ วรรคหน่ึง วรรคสอง มาตรา ๑๒๐ วรรคหน่ึงบรรทัดที่ ๒ 
จากข้างล่าง “และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๓” ก็แก้เป็นว่า “ให้นําความในมาตรา ๘๓” แก้จาก 
“บทบัญญัติ” เป็น “ความใน” แล้วก็ในวรรคท้าย “โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๐” ก็แก้เป็นว่า 5 
“โดยให้นําความในมาตรา ๘๐” 
  มาตรา ๑๕๐ วรรคสอง คือ “ให้นํามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ” ก็เป็นว่า “ให้นําความ 
ในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ” 
  ต่อไปขออนุญาตย้อนไปที่มาตรา ๑๐๔ ตรงที่เติมคําว่า “อสังหาริมทรัพย์และ
เอกสาร” ให้เว้นวรรค เป็น “อสังหาริมทรัพย์ และเอกสารประกอบ”  ในบรรทัดที่ ๗ และ 10 
บรรทัดที่ ๓ ในมาตรา ๑๐๔ “โดยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ” 
  ต่อไปมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง “ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง” ก็เปลี่ยนเป็นว่า 
“ให้นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึง” เปลี่ยนเป็น “ให้นําความในวรรคหนึ่ง” 
  ต่อไปมาตรา ๑๗๑ ที่บอกว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช.”  
มาตรานี้ตกไป มีคําว่า “ตามมาตรา” ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  15 
ตามมาตรา ๑๑๐ ตกคําว่า “ตาม” ครับ 
  ประเด็นสุดท้ายมาตรา ๑๙๒ ที่มีคําว่า “และ” บรรทัดแรก “รองผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” ไม่มีคําว่า “และ” มาตรา ๑๙๒ “การดําเนินคดีที่ดําเนินการกับ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” ไม่มีคําว่า “และ” 
  ท่านประธานครับ มีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ในทุกมาตราที่แก้จาก “บทบัญญัติ” แล้ว 20 
แก้เป็นว่า “นําความในมาตรา” จะมีถ้อยคําตอนท้ายว่า “มาบังคับใช้โดยอนุโลม” ในทุกมาตรา  
ผมขออนุญาตไม่ซ้ําได้ไหมในทุกมาตราทางเจ้าหน้าที่ได้ประสาน 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เจ้าหน้าที่ค่อย ๆ แก้ตามเพิ่มเติมเข้าไป 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครับ 
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๖๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                         สุชาดา  ๑๘/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เดี๋ยวอย่างไรรบกวนท่านกรรมาธิการช่วยดู 
ด้วยอีกทีหนึ่ง หมดหรือยังครับ 5 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   : 
ท่านประธานครับ ขออีกมาตราหนึ่งเพื่อบันทึกไว้ แล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ (Clear) กับทาง 
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ข้างล่างอีกคร้ังหนึ่ง มาตรา ๑๑๒ ครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)    :  มาตรา ๑๑๒ ใช่ไหม 10 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   
มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม ท่านประธานครับ ที่บอกว่า “ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๐” ก็ “ให้นําความ 
ในมาตรา ๘๐” บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่มีคําว่า “โดยอนุโลม” เดี๋ยวดูอีกคร้ังหนึ่งว่าตรงไหนที่ยังขาดไป 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
                                                                                                    - ๑๙/๑ 15 
 
 



๖๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สํารวม  ๑๙/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชิกท่านอื่นมีที่อื่นอีกหรือไม่ครับ 
ท่านตวง  อันทะไชย เชิญครับ 5 
  นายตวง  อันทะไชย   :   ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ตวง  อันทะไชย สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความจริงอยากจะให้ท่านประธานคณะกรรมาธิการมีนักกฎหมายอยู่บน 
เวทีมาก ช่วยอธิบายความแตกต่างกันระหว่าง “นําความในมาตรา” กับ “นําบทบัญญัติในมาตรา” 
มาใช้ เพราะถ้าท่านแก้แบบน้ีแปลว่าต้องมีความต่างกัน คือเดิมทีในร่างไม่มี ท่านก็มาแก้ใหม่ 
ทั้งหมดเลย แปลว่าเหมือนกับแบบการร่างกฎหมายใหม่ที่จะเกิดขึ้น ที่ผมถามอย่างนี้จะได้เป็น10 
ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปว่าที่เขียนมาไม่ถูกหรือไม่ชอบ หรือมีปัญหา
อะไร ท่านบอกว่าใช้ตามความหมดเลย ในบทบัญญัติใช้ไม่ได้แล้วหรือ หรือความหมายแตกต่างกัน
อย่างไร จึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสภาครับ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 15 
อยู่หรือเปล่า หรือท่านปกรณ์นิลประพันธ์ จะเป็นคนอธิบาย เชิญครับ 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานครับ ปกรณ์  นิลประพันธ์ กรรมาธิการครับ ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการใช้ 
คําลักลั่นกันอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน ก็คือ  
  ๑. ให้นํามาตรามาใช้   20 
  ๒. ให้นําความในมาตรามาใช้   
  ๓. ให้นําบทบัญญัตใินมาตรามาใช้  
  จริง ๆ แล้วความจะทํานองเดียวกันหมดหรือมีความหมายเดียวกันหมด 
แต่เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น ก็เลยเสนอแก้ให้เป็น “ให้นําความในมาตรา.. มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม” ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านตวง  อันทะไชย ฟังแล้วเข้าใจไหม  
เชิญครับ 
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๖๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สํารวม  ๑๙/๒ 
   
  นายตวง  อันทะไชย   :   ท่านประธานก็ไม่เข้าใจเหมือนผมนี่ล่ะครับ 
คืออย่างนี้ผมคิดว่าเม่ือไม่ต่างกันผมก็ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องแก้ ใช้ได้แล้ว 
เพราะที่ผ่านมาเวลาเราเขียนออกไปอย่างนี้คนใช้กฎหมายคนมาอ่านก็จะเข้าใจเลย แต่พอท่าน 5 
แก้ไขรูปแบบการร่างกฎหมายเป็นแบบนี้ทั้งหมดในร่างพระราชบัญญัตินี้ถ้าจะอธิบายนัย  
คือถ้าบอกว่าต่างกันผมอาจจะพอฟังได้ แต่พอเหมือนกันหมดผมงง คําถามงงก็คือว่าเหมือนกันหมด
ไปแก้ทําไม เพราะใช้ได้เหมือนกัน หรือไม่เพราะ หรือมีนัยอะไรสักอันหนึ่ง คือต้องอธิบายให้ชัด 
ท่านบอกว่าเหมือนกันไม่ได้ ผมยกตัวอย่างเช่น บทบัญญัติให้นําความในมาตรานั้นมาใช้ อาจจะเป็น
ความหมายมาใช้ ถ้าคนทั่วไปอ่านนะครับ หรือถ้าให้นําบทบัญญัติทั้งหมดมาใช้โดยอนุโลม ก็แล้วแต่10 
ท่านจะเขียนไป ก็แปลว่าต้องเอาข้อความจากกฎหมายฉบับนั้นมาทั้งหมด ผมเห็นว่าต่างกัน  
คือถ้าท่านจะเขียนเหมือนต่างกัน แต่พออธิบายว่า ๓ อย่างไม่ต่างกันผมก็งง ไม่เป็นอะไรก็อธิบาย 
ให้สภาได้ทราบไว้ก็แล้วกัน ต่อไปนี้ผมจะมีข้ออ้างอิงว่าเขียนแบบนี้ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็เคยตอบสภามาแล้วว่าไม่ต่างกัน เชิญท่านประธาน ขอบพระคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญครับ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญครับ มีประเด็นนิดหนึ่งเพื่อความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์กับทาง
เจ้าหน้าที่อีกคร้ังหนึ่ง ในมาตรา ๑๐๔ ผมอาจจะได้อภิปรายไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะ 20 
ไม่ชัดเจน ตรงที่บอกว่า “ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์” แล้วก็วรรค “เอกสารประกอบ” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   และเอกสารประกอบ 
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
“และเอกสารประกอบ” มี ๒ ที่นะครับ มีบรรทัดที่ ๓ และอีกอันหนึ่งบรรทัดที่ ๗ “โดยบัญชี 25 
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และเอกสารประกอบ” มี ๒ จุดด้วยกัน 
อันนี้จะได้ชัด ส่วนประเด็นเม่ือสักครู่นี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ บังเอิญเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูล 
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๖๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สํารวม  ๑๙/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   “และเอกสารประกอบ” ต้องเว้นวรรคไหมครับ  
  พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    5 
วรรคครับ “และเอกสารประกอบ” วรรค 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญต่อครับ 
   พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :    
อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้อยคําเม่ือสักครู่นี้ที่ท่านตวง  อันทะไชย ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ 10 
ที่ได้สอบถามเร่ืองบทบัญญัติกับความใน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะใช้คําว่า “และความใน” และเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
จึงใช้ถ้อยคําตามรัฐธรรมนูญมา ส่วนในความหมายอะไร อย่างไร ก็เป็นตามที่ท่านปกรณ์   
นิลประพันธ์ ได้อภิปรายเม่ือสักครู่นี้ แต่ว่าเหตุที่กฎหมายฉบับนี้ต้องแก้ถ้อยคําเป็นแบบนี้ เนื่องจาก
เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและเป็นถ้อยคําที่ร้อยเรียงมาจากรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นขอเพิ่มเติม15 
เพื่อความชัดเจนนิดหนึ่ง ขอบคุณท่านประธานครับ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ก็จะชัดเจนข้ึนนะครับ แต่ว่ารวมความแล้ว 
ก็ความหมายอย่างเดียวกัน ท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เชิญครับ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 20 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรงที่ท่านตวง  อันทะไชย ยกตัวอย่างขึ้นมาคือปัญหาในการ 
ตรวจร่างทุกคร้ัง คือต้องพูดตรงไปตรงมาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความไม่เหมือนกัน มาตราก็ดี 
ความในมาตราก็ดี หรือความในก็ดี ความหมายต่างกันครับ พอท่านปกรณ์  นิลประพันธ์ ตอบว่า
เหมือนกันผมก็ชักไม่ค่อยสบายใจ เพราะบางฉบับก็มีการใช้ ๒ คําในร่างเดียวกัน เพราะว่า
ความหมายต่างกันผมเพียงแต่ติงไว้อย่างนั้นนะครับ ทีนี้พอท่านตอบว่าความหมายเดียวกัน 25 
ผมไม่ค่อยแน่ใจ แต่พอท่านประธาน พลตํารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ บอกว่าล้อไปตาม
รัฐธรรมนูญให้เหมือนกับรัฐธรรมนูญ อันนี้อาจจะมีเหตุผลอยู่บ้าง แต่ผมคิดว่าภายใต้การใช้
ความหมายแต่ละคําน่าจะมีความหมายต่างกันครับ ผมเห็นอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 
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๖๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สํารวม  ๑๙/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม  
เชิญท่านปกรณ์  นิลประพันธ์ ครับ 5 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วดั้งเดิม ผมตรวจดูรูปแบบการร่างกฎหมายแบบเดิมมาเลยนะครับ  
เดิมจะเขียนว่า “ให้นํามาตรามาใช้” ทีนี้ก็มีปัญหาว่ามีหลายวรรคแล้วจะทําอย่างไร ถัดมาก็จะเป็น
ให้นําบทบัญญัติมาตรามาใช้ จริง ๆ แล้วตัวมาตราก็ยังอยู่ก็มีคนเถียงโดยสภาแห่งนี้เม่ือยุคไหนก็ไม่รู้ 
ก็บอกว่าอันนี้มาตรายังอยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้นก็เป็นให้นําความในมาตรามาใช้ ไม่ต้องเอาตัว10 
มาตรามาใช้ ก็เป็นแค่นี้ เพราะฉะนั้นรูปแบบการร่างกฎหมายหลังสุดของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทั้งหมดจะให้เป็นนําความในมาตรามาใช้บังคับ แล้วก็คําว่า “โดยอนุโลม” จะมีคําว่า  
“ด้วยโดยอนุโลม” เสมอ เพราะเอามาใช้บังคับด้วย ไม่ใช่บังคับอนุโลม ขอบคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ฟังดูแล้วก็เป็นประหนึ่งพัฒนาการในการ 15 
ร่างกฎหมายของแต่ละยุคสมัย ท่านมณเฑียร บุญตัน เชิญครับ 
  นายมณเฑียร  บุญตัน   :   เรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ 
กระผม มณเฑียร  บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านประธานครับ ผมขอร่วมวงด้วย 
คนหนึ่งนะครับ คือเม่ือปีที่แล้วก็มีการถกกันในทํานองนี้ แต่เป็นการเปลี่ยนจาก “ความใน” 
เป็น “บทบัญญัติ” แก้กลับกันหมดเลย เม่ือปีที่แล้วหรือปีนี้ผมจําได้ว่ามีกฎหมายบางฉบับที่ถูกแก้20 
จาก “ความใน” เป็น “บทบัญญัติ” เหมือนกันเลยครับท่านประธาน ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเกิดความ
สับสนเดี๋ยวฉบับต่อไปก็จะแก้อีกแบบหนึ่ง ผมเข้าใจว่าแต่ละท่านก็ยกเอาเหตุผลตามที่ท่านได้กล่าว
มาแล้ว แต่ว่าถ้าเอาตามลําดับกาลเวลาเม่ือปีที่แล้ว เม่ือหลายเดือนก่อนก็มีการแก้แบบนี้ แต่ว่าแก้
จาก “ความใน” ไปเป็น “บทบัญญัติ” โดยให้เหตุผลทํานองเดียวกัน ท่านประธานผมก็คิดว่าผมก็งง 
ขอบคุณครับ 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีเหตุผลที่ประธานคณะกรรมาธิการชี้แจง 
ซึ่งน่าจะมีน้ําหนักก็คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้ปีนี้ 
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๖๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สํารวม  ๑๙/๕ 
  
เม่ือ ๖ เมษายน ปีนี้ ใช้ถ้อยคําเป็น “ความใน” ก็เลยจะอิงตามรัฐธรรมนูญเป็นหลัก อย่างไรเดี๋ยว
ฝากท่านลองตรวจสอบกันดูอีกที มีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ครับ ในชั้นนี้ขอผ่านตามท่ีประธาน
คณะกรรมาธิการแถลง ขอปรับถ้อยคําตามนี้ไปก่อน ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับ ถ้าไม่มีการแก้ไข5 
ถ้อยคําอย่างอื่นแล้ว ถือว่าการพิจารณาทบทวนทั้งร่างเป็นการสรุปเป็นอันเรียบร้อยนะครับ  
เป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่ ๒ 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๓ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... และให้ประกาศใช้เป็น 
กฎหมายได้หรือไม่ โดยการลงมติในวาระที่ ๓ บทบัญญัติของมาตรา ๑๓๒ (๑) กําหนดไว้ว่า ต้องมี10 
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา---------- 
 

          - ๒๐/๑ 
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๗๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                      สิริพรรณ  ๒๐/๑ 
 
ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสมาชิกจํานวน ๒๔๘ คน ดังนั้นการออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระที่ ๓ จะต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่ ๑๒๕ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้ประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  5 
พ.ศ. .... ฉบับนี้เป็นกฎหมายได้ ก่อนลงมติในวาระที่ ๓ ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังนะครับ 
เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ 
  นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา   :   ท่านประธานคะ ดิฉัน นิพัทธา  อมรรัตนเมธา 
การแสดงตนของดิฉันมีปัญหา ดิฉันแสดงตนด้วยค่ะ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เจ้าหน้าที่ช่วยดูเคร่ืองของท่านนิพัทธาด้วย 
ท่านจะได้ไม่ต้องลกุขึ้นมาแถลงบ่อย ๆ ดูสิขัดข้องที่เคร่ืองหรือที่บัตร 
  นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา   :  ขัดข้องมา ๔ วันแล้วค่ะ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ลองย้ายที่นั่งดูก็ได้นะครับ เผื่อจะได้หาย15 
ขัดข้อง เชิญท่านสมาชกิแสดงตนก่อนลงมติวาระที่ ๓ ขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนก่อนลงมติ 
ในวาระที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ครับ เม่ือสักครู่ผมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
แล้วนะครับว่า การลงมติในวาระที่ ๓ ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๒ (๑) 
กําหนดให้วาระท่ี ๓ ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 20 
เท่าที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่จํานวน ๒๔๘ ท่าน เพราะฉะนั้นคะแนนเสียง 
ที่จะถือว่าเป็นการเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ฉบับนี้ได้ ก็คือตั้งแต่ ๑๒๕ คะแนนเป็นต้นไป 
ท่านสมาชิกทุกท่านแสดงตนแล้วนะครับ ผมขอทราบองค์ประชุมครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๒๐๖ คน) 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมขณะนี้ ๒๐๖ ท่าน  
ครบเป็นองค์ประชุม  
   
 30 



๗๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                      สิริพรรณ  ๒๐/๒ 
 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติจากท่ีประชุมในวาระที่ ๓ ของการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ให้กดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่ายังไม่สมควร 5 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ 
ท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนน ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๙๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในวาระที่ ๓ ของ 10 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
องค์ประชุม ๒๐๖ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๙๗ ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๗ ไม่ลงคะแนน ๑ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งในกระบวนการต่อไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ 15 
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้องค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗  
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ท่านประธานครับ สมชาย  แสวงการ 
เห็นด้วยครับ อยู่ระหว่างประสานงานเม่ือสักครู่ครับ 20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เม่ือสักครู่ท่านไม่ได้ลงหรือครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   อยู่ในช่องกลายเป็นไม่ออกเสียงครับ กดเห็นด้วยครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ 25 
ขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการและกรรมาธิการทั้งคณะ เป็นอันจบการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๑ 
ขออภัยครับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... มีข้อสังเกต จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๗๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                      สิริพรรณ  ๒๐/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยนะครับ 
ต่อไปท่านพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง มีอะไรครับ 5 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง   :   กราบเรียนท่านประธานและสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผมเสนอไว้ตอนเร่ิมพิจารณาในเร่ืองการลงมติเร่ิมรายมาตรามา 
ตั้งแต่มาตรา ๔ สําหรับนิยาม “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” นั้น ผมได้เสนอข้อสังเกตไว้เรียบร้อย 
แล้ว ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นผมก็ถือว่าอันนี้ได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการก็ไปปรับเพิ่มให้ท่านแล้วนี่ครับ 
  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง   :   ทราบครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๒  
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  15 
(ตามมาตรา ๒๒๒  มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๗๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                      สิริพรรณ  ๒๐/๔ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๒๒ (๑) และ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) และ (๒) ของ5 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมาจากการสรรหาของกรรมการสรรหาจํานวน ๕ คน และมาจาก
การคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวน ๒ คน ซึ่งประธานกรรมการสรรหากรรมการ       
การเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการ10 
เลือกตั้งจํานวน ๕ คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๒ (๑) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๑) 
แล้ว ซึ่ง ๕ ท่านจะประกอบด้วย 
 
          - ๒๑/๑ 15 
 
 



๗๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ม่ิงขวัญ  ๒๑/๑ 
 
  ๑. นายฐากร  ตันฑสิทธิ์ 
  ๒. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ 
  ๓. นางชมพรรณ์  พงษ์เจริญ สุธีรชาติ 5 
  ๔. รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์ 
  ๕. นายประชา  เตรัตน์ 
  ขณะเดียวกันเลขานุการศาลฎีกาได้มีหนังสือแจ้งว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๒ คน  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๒ (๒) ประกอบพระราชบัญญัติ10 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๒) แล้ว ซึ่ง ๒ ท่าน 
ประกอบด้วย  

๑. นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  
๒. นายปกรณ์  มหรรณพ   ผู้พพิากษาศาลฎีกา  
ทั้งนี้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อด้วยแลว้ และได้มีมติ 15 

ให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ต่อมาในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๗๑/๒๕๖๐  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าว
แล้วมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือสอบถามไปยัง
ศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ20 
การเลือกตั้งจํานวน ๒ คนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่า ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒ วรรคสาม แล้วหรือไม่ประการใด  

ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังศาลฎีกาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาลงคะแนนคัดเลือก 25 
ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๒ คนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้ว  

บัดนี้ เลขานุการศาลฎีกาได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แจ้งว่า 
กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๒ คนของที่ประชุมใหญ่ 
 
 30 



๗๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ม่ิงขวัญ  ๒๑/๒ 
 
ศาลฎีกา ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๑๒ วรรคสามครบถ้วนแล้ว  
  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของศาลฎีกา ที่ ศย ๑๐๐/๗๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ 5 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เร่ือง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้แจกจ่าย
สําเนาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ 
  โดยที่มาตรา ๒๖๓ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า
ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหน้าที่ 10 
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ ยังคงทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามลําดับ 

ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือ 
ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 15 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒       
และโดยที่เลขานุการศาลฎีกาได้มีหนังสือตอบยืนยันกระบวนการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  20 
มาตรา ๑๒ วรรคสาม ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าที่ประชุมแห่งนี้จะเห็นสมควร
ในการที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๗ คน หรือไม่ ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ วรรคหน่ึง ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้ว่า เม่ือมีกรณีที่สภาต้อง
พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย สภาอาจตั้ง25 
กรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกิน ๒๑ คน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนั้น 
รวมทั้งให้มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็นสําหรับตําแหน่งนั้นเป็นกรณีไป  
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๗๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ม่ิงขวัญ  ๒๑/๓ 
 
ผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับว่าจะเห็นสมควรให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้น เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าว
หรือไม่ เชิญที่ประชุม ท่านสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สมชาย 5 
แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง 
กรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๗ คน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ 
ขอผู้รับรองครับ 10 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชิกครับ มีสมาชิกเสนอให้ตั้ง
กรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๗ คน 15 
มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีท่านสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ แล้วโดยที่ 
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๒ กําหนดไว้ว่า “การตั้งกรรมาธิการตาม 20 
ข้อ ๑๓๑ ให้ตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอมี 
จํานวนไม่เกินห้าคน จํานวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมตั้งจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจําสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละหนึ่งคน” ดังนั้นสัดส่วนของกรรมาธิการ 
จึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามนี้ เชิญที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมาธิการได้  
เชิญท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 25 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ สมชาย  
แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวจํานวน ๑๗ ท่าน 
คือ 
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๗๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ม่ิงขวัญ  ๒๑/๔ 
 
     ๑. นายกล้านรงค์  จันทิก 
    ๒. พลเอก กิตติ  อินทสร 
    ๓. พลอากาศเอก ชนะ  อยู่สถาพร 5 
    ๔. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ 
    ๕. พลเอก ธนดล  สุรารักษ์ 
    ๖. คุณพรทิพย์  จาละ 
    ๗. พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
    ๘. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ 10 
    ๙. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา 
  ๑๐. พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ 
  ๑๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
  ๑๒. พลเอก ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์ 
  ๑๓. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 15 
  ๑๔. นายสมชาย  แสวงการ 
  ๑๕. พลเอก สุนทร  ขาํคมกุล 
  ๑๖. พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
  ๑๗. พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท์ 
  ขอผู้รับรองครับ 20 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีผู้เสนอรายชื่อกรรมาธิการสามัญ ๑๗ ท่าน 
มีผู้รับรองถูกตอ้ง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี เม่ือไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ต่อไป
เชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการ ๑๗ ท่าน ต่อที่ประชุมอีกคร้ังครับ 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธิการสามัญ 30 



๗๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ม่ิงขวัญ  ๒๑/๕ 
 
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๗ คน ดังนี้ 
    ๑. นายกล้านรงค์  จันทิก 5 
    ๒. พลเอก กิตติ  อินทสร 
    ๓. พลอากาศเอก ชนะ  อยู่สถาพร 
    ๔. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ 
    ๕. พลเอก ธนดล  สุรารักษ์ 
    ๖. คุณพรทิพย์  จาละ 10 
    ๗. พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
    ๘. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ 
    ๙. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา 
  ๑๐. พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ 
  ๑๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 15 
  ๑๒. พลเอก ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์ 
  ๑๓. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 
  ๑๔. นายสมชาย  แสวงการ 
  ๑๕. พลเอก สุนทร  ขําคมกุล 
  ๑๖. พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 20 
  ๑๗. พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท์ 
  
          - ๒๒/๑ 



๗๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        อรอุมา  ๒๒/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ 
ทั้ง ๑๗ ท่านถูกต้องนะครับ ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดเวลาทํางานของคณะกรรมาธิการ 5 
คณะนี้ เชิญท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานครับ สมชาย  แสวงการ  
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอกําหนดเวลา
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใน ๖๐ วัน ขอผู้รับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชกิครับมีผู้เสนอ
กําหนดเวลาทํางานของคณะกรรมาธิการคณะนี้ ๖๐ วัน แต่ผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ วรรคสอง กําหนดให้การทํางาน 
ของคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 15 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งต้องแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน เพราะฉะนั้น
ถ้าท่านเสนอมา ๖๐ วัน ก็จะเกินจากที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้ 
เว้นเสียแต่ว่าที่ประชุมจะมีมติยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี้ 
เพราะฉะนั้นผมหารือที่ประชุมก่อนว่ามีท่านใดจะเสนอเวลาเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีการงดเว้นการใช้ข้อบังคับ
การประชุมเป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๒๑๓ กําหนดให้ 
ที่ประชุมสภาต้องลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกในที่ประชุม 
จึงจะงดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ดังนั้นผมจึงต้องขอมติจาก        25 
ที่ประชุมก่อนว่าที่ประชุมแห่งนี้จะอนุญาตให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี้หรือไม่ ก่อนขอมติขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ัง
ครับ ทุกท่านแสดงตนแล้วนะครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ 
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๘๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        อรอุมา  ๒๒/๒ 
 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๗๒ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุมขณะนี้ ๑๗๒ ท่าน  5 
ครบเป็นองค์ประชุม ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้งดเว้นการใช้
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ สําหรับกรณีนี้ได้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย  
ท่านใดเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านกดปุ่ม 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ เป็นการขอมติเร่ืองงดเว้นการใช้
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ สําหรับการกําหนดเวลาทํางานของ10 
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งนะครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนไหมครับ 
 ทุกท่านลงคะแนนหมดแล้ว ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๖ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๗๐ 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ ไม่ลงคะแนน ๒ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกในห้องประชุมนี้ อนุญาตให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุม      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๑ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี้ได้ และกําหนดให้กรรมาธิการ    
ที่ตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 20 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง มีกําหนดเวลาทํางานภายใน ๖๐ วัน  
นับจากวันนี้ เป็นอันจบการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๒ ท่านสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการคณะนี้จํานวน  
๑๗ ท่าน คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง เชิญประชุมคร้ังแรกในวันอังคารที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ คือวันพรุ่งนี้ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๔ 25 
ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ จึงขอเชิญท่านกรรมาธิการทั้ง ๑๗ ท่าน เข้าประชุมในวันพรุ่งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน เป็นอันจบเรื่องด่วนที่ ๒  
 
          - ๒๓/๑ 

30 



๘๑ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ละไม  ๒๓/๑ 
 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
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 25 
 
 
 
 
 30 



๘๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ละไม  ๒๓/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ 5 
แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....  
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณานั้น  
   บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นําเสนอรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๑๘  10 
   รายละเอียดของรายงานปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกแล้ว  
ขอเชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจําที่ครับ 
   (คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจําที่)  
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการเข้าประจําที่เรียบร้อยแล้ว 15 
เชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการรายงานแถลงต่อที่ประชุมครับ 
   นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ท่านประธาน 
ที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก 
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  20 
   ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๐ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ไว้พิจารณา และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยมีกําหนดเวลาการปฏิบัติงาน
ภายใน ๖๐ วัน คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรอบคอบ และได้มีการแก้ไข 25 
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๘ มาตรา ซึ่งในมาตราที่แก้ไขดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขให้ล้อรับ 
กับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วก็แก้ไขถ้อยคํา ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการก็ได้
เพิ่มขึ้นมาใหม่ ๑ มาตราเป็นบทเฉพาะกาลรับกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิกขอแปรญัตติเข้ามา ซึ่งหลังจากได้หารือพูดคุยกันแล้วได้แก้ไข
เพิ่มเติมตามที่สมาชิกท่านได้ 30 



๘๓ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ละไม  ๒๓/๓ 
 
แก้ไขเพิ่มเติมมา จึงไม่มีท่านใดสงวนความเห็นไว้ คณะกรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสังเกต 
ท้ายพระราชบัญญัติไว้จํานวน ๘ ข้อ  
  บัดนี้ ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงนําเสนอ 5 
ท่านประธานมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบพระคุณครับ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชิกครับ ร่างพระราชบัญญัติ 
การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา 
ผมตรวจดูแล้ว คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขทั้งหมด ๗ มาตรา คือมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ 10 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๗ และมีการเพิ่มเติมใหม่ ๑ มาตรา  
คือมาตรา ๖๑ ในบทเฉพาะกาล ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ผมขอหารือ 
ที่ประชุมว่าในการดําเนินการในวาระที่ ๒ ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ และพิจารณา
เรียงลําดับมาตรานั้น ผมจะขอพิจารณาเรียงลําดับมาตราไปก่อนจนจบร่างแล้วจึงลงมติรายมาตรา 
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขในภายหลัง ไม่ทราบจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่15 
ครับ 
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ จะพิจารณา
เรียงลําดับมาตราไปก่อนจนกว่าจะจบร่าง และตามรายงานของคณะกรรมาธิการได้แถลงว่า 20 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นํารายงานการรับฟังความเห็น 
ของผู้เก่ียวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 
ตามบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบ 
การพิจารณาทุกขั้นตอนด้วย เพราะฉะนั้นการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผมขอให้ 
ที่ประชุมนํารายงานการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 25 
ที่อาจจะเกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ  
และพิจารณาเรียงลําดับมาตราไปจนกว่าจะจบร่างตามท่ีผมได้หารือที่ประชุมไว้ เชิญเลขาธิการ
ดําเนินการครับ  30 



๘๔ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ละไม  ๒๓/๔ 
 
   นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “ร่างพระราชบัญญัติ 
การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ชื่อร่างพระราชบัญญัติ  5 
ไม่มีการแก้ไข  คําปรารภ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๑ 
คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ไม่มีการแก้ไข   
มาตรา ๕ มีการแก้ไข”  
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 10 
เพิ่มเติมความในวรรคแรก เพิ่มตําแหน่ง “เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด” ไม่มีผู้สงวน มีท่านใดติดใจหรือประสงค์จะอภิปรายซักถามหรือไม่ครับ  
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี เชิญเลขาธิการต่อครับ  15 
   นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๘  
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๙ มีการแก้ไข” 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๙ คณะกรรมาธกิารมีการแก้ไข  20 
โดยมีการเพิ่มความขึ้นมาใหม่เป็น (๓/๑) ไม่มีผู้สงวน มีท่านใดติดใจอภิปรายหรือจะซักถาม 
เพื่อให้กรรมาธิการชี้แจงเพิ่มเติม เชิญเลยครับ 
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ  25 
   นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒ 
ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๒ หน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงานพินิจ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๓  
และมาตรา ๑๔ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๕ มีการแก้ไข” 
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๘๕ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ        ละไม  ๒๓/๕ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
เพิ่มความในวรรคแรก “ให้รัฐมนตรี” และเพิ่มคําว่า “โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”  5 
ไม่มีผู้สงวน มีสมาชิกท่านใดติดใจอธิปรายหรือไม่ครับ เชิญนายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ครับ  
   นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในร่างมาตรา ๑๕ ในร่างเดิมเขียนว่า 
“ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจประกาศกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบสถานที่ควบคุม 
ซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัย” ทางคณะกรรมาธิการก็เพิ่มคําว่า “โดยความเห็นชอบ 10 
ของคณะกรรมการ” ผมก็เข้าใจดีนะครับว่าเรามีคณะกรรมการ แล้วก็ให้คณะรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ประเด็นมีอยู่ว่า ในกฎหมายบางฉบับ 
เราเขียนว่า “ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ” แต่นี้ถ้าเราเขียนว่า “ให้รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เหมือนกับจะเป็นการล็อก  
ว่าเม่ือคณะกรรมการมีมติอย่างไรแล้วรัฐมนตรีต้องเห็นชอบ ก็ไม่ได้มีอํานาจที่จะไปพิจารณาว่า 15 
จะเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ อย่างไรคือต้องเห็นชอบอย่างเดียว ก็เกรงว่าจะเป็นการที่ไม่ได้ 
ให้อํานาจรัฐมนตรีในการพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้ก็ผมก็หวั่นเกรงว่าตรงนี้เหมือนกับรัฐมนตรี 
จะทําหน้าที่เป็นตรายาง จะเป็นแสตมป์ (stamp) เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางคณะกรรมาธิการ
ท่านช่วยชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งว่า “โดยความเห็นชอบ” ท่านเห็นว่าดีกว่า “โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ” หรือไม่อย่างไรผมคิดว่ากฎหมายส่วนใหญ่โดยคําแนะนํา แต่อาจจะมีบางฉบับ 20 
ที่เขียนว่า “โดยความเห็นชอบ” ซึ่งระยะหลัง ๆ ผมแทบจะไม่เห็นเลย อันนี้ก็อยากจะถามผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วยว่าท่านโดยความเห็นชอบนั้นอ้างกฎหมายที่ออกมา 
ตอนหลัง ๆ ใหม่ ๆ มีบ้างหรือไม่ ช่วยตรงนี้อยากจะให้เกิดความชัดเจน ขอบคุณครับ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ 25 
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี กรรมาธิการท่านใดจะเป็นคนตอบครับ 
“โดยความเห็นชอบ” หรือ “โดยคําแนะนํา” เชิญครับ 
           - ๒๔/๑ 30 



๘๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                อมลวันท์  ๒๔/๑ 
 
  นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ  
ผม นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์ กรรมาธิการวิสามัญ สําหรับข้อความท่ีเขียนว่า “โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ” ก็ได้ดูแบบมาจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเร่ืองทํานอง5 
เดียวกันที่เก่ียวกับการกําหนดเขตปลอดภัยรอบ ๆ เรือนจํา ก็ใช้คําว่า “รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดบริเวณภายนอกเรือนจําที่เป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัย”  
ขออนุญาตชี้แจงต่อไป ที่เขียนว่า “ให้ความเห็นชอบ” เนื่องจากบริเวณที่กําหนดเขตปลอดภัย 
เป็นที่สาธารณะ ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นการที่กําหนดบริเวณอาจจะไป
กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เข้าไปบริเวณนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสวนสาธารณะอะไรต่าง ๆ 10 
ที่อยู่ข้าง ๆ สถานที่ควบคุม เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบไม่เพียงแต่ให้คําแนะนํา ให้ความเห็นชอบเนื่องจากกระทบกระเทือนสิทธ ิ
ของประชาชนค่อนข้างมาก 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เป็นความตั้งใจท่ีเขียนกฎหมายใช่หรือไม่  15 
ไม่ได้ให้เป็นอํานาจรัฐมนตรีคนเดียว คือความมุ่งหมายเขามุ่งหมายอย่างนั้น คุณหมอเจตน์   
ศิรธรานนท์ เชิญครับ  
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   ทางท่านกรรมาธิการชี้แจงมาผมก็รับฟังได้ว่า 
อันนี้เขียนไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เป็นเบ้ืองต้น เม่ือมีกฎหมายที่ออกมาแล้ว แล้วกฎหมาย 
ที่ออกมาฉบับหลัง ๆ ก็ควรจะเขียนล้อกฎหมายที่ออกมาก่อนอันนี้เข้าใจ แต่ท่านยังไม่ได้ชี้แจง 20 
ผมในประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าแล้วรัฐมนตรีเขาจะไม่ได้มีอํานาจพิจารณาเลยหรือ เขาจะเป็นแค่ตรายาง
เท่านั้นใช่หรือไม่ คือผมติดใจอยู่ตรงนี้ คือมีอยู่ ๒ ประเด็นที่ผมถาม อยากจะถามในประเด็นที่ว่า 
แล้วอย่างนี้เท่ากับรัฐมนตรีเขาไม่ได้มีอํานาจในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ส่งมาอย่างไร 
ก็ต้องเซ็นประกาศไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
  นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ 
ผม นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์ กรรมาธิการวิสามัญ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ถ้าดูจากถ้อยคํา 
ตามมาตรา ๑๕ แล้วก็เขียนว่า “ให้รัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าที่” โดยถ้อยคําในกฎหมายคือ 
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๘๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                อมลวันท์  ๒๔/๒ 
 
อํานาจเด็ดขาดก็เป็นของรัฐมนตรีที่มีอํานาจและหน้าที่ที่จะประกาศ ส่วน “โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ” ก็คือว่าคณะกรรมการเหมือนกับมาให้คํารับรองหรือให้การยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง 
ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีวินิจฉัยหรือใช้อํานาจกําหนดเขตปลอดภัยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว จริง ๆ แล้วอํานาจนี้5 
เป็นอํานาจของรัฐมนตรีโดยตรงเลย คณะกรรมการไม่มีอํานาจที่จะออกประกาศโดยลําพัง 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ เชิญครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   คือท่านตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมา ก็คือผมต้องการเพียง 
แต่ว่ารัฐมนตรีมีอํานาจไม่เห็นชอบหรือไม่ เพราะว่าถ้าเห็นชอบก็คือว่าสิ่งที่คณะกรรมการเสนอมา 10 
รัฐมนตรีไม่มีสิทธิทําอย่างอื่นได้นอกจากเห็นชอบอย่างเดียว ตรงนี้คือตรายาง แล้วเขาไม่เห็นชอบ 
ได้หรือไม่ คืออยากจะให้เกิดความชัดเจน เพราะว่ากฎหมายเม่ือออกไปแล้วจะบังคับใช้ต้องดูตาม
ลายลักษณ์อักษร ดูตามเจตนารมณ์ด้วยว่าอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่ผมอภิปรายไว้นี้สําคัญ
นะครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการช่วยชี้แจงดีกว่าใครเป็นคนเริ่มต้น
ถ้าสมมุติจะมีการกําหนดพื้นที่หรือเขตปลอดภัย เร่ิมรัฐมนตรีส่งไปให้กรรมการเห็นชอบหรือเร่ิมที่
กรรมการแล้วส่งไปให้รัฐมนตรีเห็นชอบ เชิญครับ 
  นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ ผม สหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ กรรมาธิการวิสามัญ 20 
ตําแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอกราบเรียนดังนี้ว่า ในเร่ืองของการกําหนด
พื้นที่ปลอดภัยก็จะเป็นหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จะดําเนินการโดยที่ 
ในเบื้องต้นเราเองต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในกรรมการดังกล่าว  
แล้วหลังจากนั้นเม่ือกรรมการเห็นชอบเสร็จแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะ 25 
ฝ่ายเลขานุการก็จะนําเรียนท่านประธานเพื่อพิจารณาประกาศต่อไป 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ออกเป็นประกาศไปใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้น
รัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการอยู่ด้วยแล้ว ถ้าจะเห็นต่างกันก็เห็นต่างกันในที่ประชุมกรรมการ
ก่อนแล้ว คุณหมอเจตน์  ศิรธรานนท์ ผ่านได้นะครับ เชิญท่านเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 30 



๘๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                อมลวันท์  ๒๔/๓ 
 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๖  
และมาตรา ๑๗ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๘ มีการแก้ไข” 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
เพิ่มข้อความคําว่า “คุณธรรมจริยธรรม” เข้าไป ไม่มีผู้สงวน มีท่านใดติดใจหรือไม่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๙ ไม่มีการแก้ไข  
หมวด ๓ สถานที่ควบคุมการจําแนกและมาตรฐานสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒ ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๔ การรับตัว การจําแนก และการพัฒนานิสัยเด็ก15 
และเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๑ การรับตัวเด็กและเยาวชนเข้าสถานที่ควบคุม ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๕ ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๒ การจําแนกเด็กและเยาวชนและการพัฒนา 
พฤตินิสัยเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๕  
การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรม ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๖ ไม่มีการแก้ไข  
หมวด ๖ สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ เก่ียวกับเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๑ 20 
สิทธิของเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๓๗ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความ 
ในวรรคสาม เพิ่มเติมคําว่า “เพศวิถีศึกษา” ไม่มีผู้สงวน มีสมาชิกท่านใดติดใจอภิปรายหรือประสงค์
ซักถามหรือไม่ 25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาธิการดําเนินการ 
ต่อครับ 
 30 



๘๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                อมลวันท์  ๒๔/๔ 
 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๓๘ ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๓๙ มีการแก้ไข” 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
โดยเพิ่มความเป็นวรรคสองข้ึนมาใหม่ ไม่มีผู้สงวน มีสมาชิกท่านใดติดใจอภิปรายหรือไม่  
มาตรา ๓๙ วรรคสอง 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาธิการดําเนินการ 
ต่อครับ 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๔๐  15 
และมาตรา ๔๑ ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๒  สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข   
มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕ ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๓ การติดต่อเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ ๔ ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชน ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๗ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว 
และการติดตามภายหลังปล่อยตัวจากสถานที่ควบคุม ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๖  20 
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๕๗ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
ไม่มีผู้สงวน ท่านสมาชิกอภิปรายได้ในประเด็นที่แก้ไข เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ภาคเอกชน เติมคําว่า 
“ภาค” เข้าไป ย้ายคําว่า “และ” ไปต่อท้าย มีสมาชิกท่านใดติดใจหรือไม่ มาตรา ๕๗  25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
 
 
 
 30 



๙๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                อมลวันท์  ๒๔/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน5 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๕๘ ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๕๙ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขปรับแก้ถ้อยคําจาก “องค์กรภาครัฐ” เป็น “หน่วยงานภาครัฐ” “ภาคเอกชน”  10 
ไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกอภิปรายได้ตามที่กรรมาธิการแก้ไข เชิญครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน15 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “หมวด ๘ บทกําหนดโทษ 
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๖๐ ไม่มีการแก้ไข  บทเฉพาะกาล คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่” 
 
          - ๒๕/๑ 
 20 
 
  
 
 
 25 
  
 
 



๙๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วินัย  ๒๕/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๖๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มมาใหม่ 
ทั้งมาตรา ไม่มีผู้สงวน ท่านสมาชิกอภิปรายได้ทั้งมาตรา เชิญครับ  5 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีท่านใดติดใจ เป็นอันจบการพิจารณา
เรียงลําดับมาตรา สําหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก 
และเยาวชนที่กระทําความผิด พ.ศ. .....  10 

ต่อไปจะเป็นการขอมติในรายมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ก่อนขอมติ  
ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ ขณะนี้เป็นขั้นตอนการขอตรวจสอบ
องค์ประชุม ก่อนลงมติรายมาตราสําหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขทั้งหมด ๗ มาตรา 
และเพิ่มมาตราใหม่ ๑ มาตรา ไม่มีผู้สงวน การพิจารณารายมาตราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็น15 
การขอมติที่ประชุมสําหรับมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขว่าท่านจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ ท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้แสดงตนกรุณาแสดงตนด้วยครับ เชิญครับ  
เดี๋ยวเสร็จจากการพิจารณาระเบียบวาระนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะมีการลงมติในฉบับนั้นอีก ๕ มติ  
ทุกท่านแสดงตนแล้ว ขอทราบองค์ประชุมครับ 20 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๖๙ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง   :   องค์ประชุมขณะนี้ ๑๖๙ ท่าน ครบเป็น 
องค์ประชุม ต่อไปจะเป็นการขอมติจากที่ประชุมรายมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
ในการถามมติเนื่องจากไม่มีผู้สงวน มีแต่ประเด็นเพียงว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของ25 
คณะกรรมาธิการหรือไม่ ผมจะถามที่ประชุมเพียงแค่นี้ว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่  
ถ้าเห็นด้วยท่านก็กดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ท่านก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงก็กดปุ่ม  
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๙๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        วินัย  ๒๕/๒  
 
งดออกเสียง กติกาการถามมติจะเป็นเช่นนี้ มาตรา ๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ทุกท่านลงคะแนนหมดแล้ว ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕ องค์ประชุม 
๑๗๐ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๖๖  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๙ คณะกรรมาธิการเพิ่มความเป็น (๓/๑)  10 
ขึ้นมาใหม่ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ยังขาด ๓ ท่านไม่ได้ลงคะแนน  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๕ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนมาตรา ๙ องค์ประชุม ๑๗๐  15 
มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๖๕  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบกับ 
การแก้ไขโดยเพิ่มความใน (๓/๑) ของคณะกรรมาธิการ 
 
          - ๒๖/๑   
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๙๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ            มยุรี สุทธิ  ๒๖/๑ 
 
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มความในมาตรา ๑๕ 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนมาตรา ๑๕ นะครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๕ องค์ประชุม 
๑๗๑ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๔  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๕  ไม่ลงคะแนน ๑ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๕ 
  ต่อไปเป็นการขอมติมาตรา ๑๘ คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มข้อความ ท่านเห็นด้วย10 
หรือไม่ เชิญลงคะแนนมาตรา ๑๘ นะครับ ขาด ๒ ท่าน ยังไม่ได้ลงคะแนน เชิญครับ  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๘ องค์ประชุม 15 
๑๗๓ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๙  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๘ 
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๓๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ เชิญลงคะแนน ขาด ๒ ท่าน ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๖ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน) 20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๗ องค์ประชุม 
๑๗๑ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๖  ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๗ 
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๓๙ คณะกรรมาธิการเพิ่มวรรคสอง ท่านเห็นด้วย25 
หรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ อีก ๑ ท่านครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
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๙๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ            มยุรี สุทธิ  ๒๖/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๙ องค์ประชุม 
๑๗๒ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๗  ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 5 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๙  
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๕๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ขาดอีก ๒ ท่านยังไม่ได้ลงคะแนนนะครับ ปิดการลงคะแนน  
ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๗ องค์ประชุม 
๑๗๑ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๗  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕๗ 
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วย15 
หรือไม่ เชิญลงคะแนนมาตรา ๕๙ ครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๙ องค์ประชุม 
๑๗๒ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๘  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 20 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕๙ 
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๖๑ ซึ่งคณะกรรมาธิการเพิ่มใหม่ทั้งมาตรา  
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนมาตรา ๖๑ ครับ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นมาใหม่  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๖๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๔ คะแนน) 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในมาตรา ๖๑ จํานวน 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗๒ มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๖๔  ไม่เห็นด้วย ๔  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มมาตรา ๖๑ นะครับ 
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๙๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ            มยุรี สุทธิ  ๒๖/๓ 
 

ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมาตรา ๖๑ ที่เพิ่มขึ้น เม่ือที่ประชุมเห็นชอบแล้ว  
และมาตรานี้เป็นมาตราที่อยู่ในบทเฉพาะกาล จึงต้องเติม คําว่า “บทเฉพาะกาล” ด้วยนะครับ  
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะต้องเติมบทเฉพาะกาล เชิญลงมติครับ ขาด ๒ ท่านนะครับ  5 
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนนะครับ องค์ประชุม ๑๗๔ 
มติที่ประชุม เห็นด้วย ๑๗๐  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๔  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นสมควร 10 
ให้มีบทเฉพาะกาลนะครับ  

ท่านสมาชิกครับ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรายมาตราเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไป 
ผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมอาจแก้ไขถ้อยคําที่ผิด 
หรือขัดแย้งได้ แต่จะแก้ไขเน้ือความไม่ได้ เชิญที่ประชุมครับ กรรมาธิการมีหรือไม่ครับ  
เชิญท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ครับ 15 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ท่านประธาน 
ผมจะรอดูว่าสมาชิกท่านจะยกประเด็นที่เพิ่งคุยกันเม่ือสักครู่มาใช้หรือเปล่า ก็คือในมาตรา ๑๑ 
วรรคสอง เขียนว่า “การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  
คือส่วนตัวผมไม่อยากแก้ แต่ว่ากฎหมายฉบับที่แล้วเพิ่งแก้ไขไป แล้วก็แก้เป็น “ให้นําความ 
ในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” ต้องแก้ตามเขาครับ แต่ลึก ๆ ผมไม่ค่อยอยากแก้  20 
เพราะผมว่ามีหลายแบบ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่แก้เดี๋ยวท่านจะเจอข้อหาหลายมาตรฐาน 
นะครับ เป็นการพิจารณาวันเดียวกันด้วยก็แก้ตามกันดีแล้วครับ ท่านอื่นครับ กรรมาธิการขอปรับ 
ถ้อยคําในมาตรา ๑๑ วรรคสอง  25 

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   มีคําว่า  
“ด้วย” ครับ 
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๙๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ            มยุรี สุทธิ  ๒๖/๔ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   “การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําความ 
ในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” ใช่หรือไม่ ท่านสมาชิกท่านอื่นมีถ้อยคําที่จะปรับแก้5 
หรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ กรรมาธิการก็ขอปรับแก้
ถ้อยคําในมาตรา ๑๑ วรรคสอง เป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่ ๒     10 
 

     - ๒๗/๑ 



๙๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                                                                        เปล่งฉวี  ๒๗/๑                       
 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๓ ว่าที่ประชุมแห่งนี้จะเห็นสมควรให้ประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....  
เป็นกฎหมายได้หรือไม่ ก่อนลงมติในวาระที่ ๓ ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังนะครับ  5 
เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ ทุกท่านแสดงตนแล้วนะครับ 
ขอทราบองค์ประชุมครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๗๑ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมขณะนี้ ๑๗๑ ท่าน  10 
ครบเป็นองค์ประชุมนะครับ  
  ต่อไปเป็นการขอมติวาระที่ ๓ ท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้ประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....  
เป็นกฎหมายได้ ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่ายังไม่สมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ท่านกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนวาระที่ ๓ ครับ  15 
เสร็จจากวาระที่นี้แล้วยังมีอีกหลายวาระท่ีที่ต้องการมติจากท่าน อย่าไปไหนไกลนะครับ  
มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนในวาระที่ ๓ ทุกท่านลงคะแนนแล้ว ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในวาระที่ ๓ องค์ประชุม  20 
๑๗๔ ท่าน มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๑ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  
พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้นะครับ  
  ท่านสมาชิกครับ โดยที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตบางประการอยู่ท้าย
รายงาน และได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในท้ายงานด้วยแล้ว หากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ25 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้จัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป จะมีท่านสมาชิก
ท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๙๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                เปล่งฉวี  ๒๗/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  
จะได้ส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการ5 
วิสามัญและกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านครับ  
  เป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่เร่ืองด่วนที่ ๓  
  ต่อไปเป็นการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๙๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                เปล่งฉวี  ๒๗/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ลงมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ5 
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เสนอรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๑๘  10 
  รายละเอียดของรายงานปรากฏตามในเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
นะครับ ขอเชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เข้าประจําที่ครับ  
  (คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจําที่) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เชิญเข้าประจําที่  
  ท่านสมาชิกครับ ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีหนังสือขออนญุาตนําบุคคลภายนอก 
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย ๒ ท่าน ได้แก่  20 
  ๑. นางเพ็ญรวี  มาแสง   ผู้อํานวยการสํานักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  
      กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  
  ๒. นายสหภัทร  ไชยสง่าศิลป์  นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี  
      กระทรวงยุติธรรม  
  เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอนุญาตนะครับ  25 
  เชิญผู้ร่วมชี้แจง ๒ ท่านตามที่ผมอ่านรายชื่อไปเข้าประจําที่ได้ เชิญครับ  
  (ผู้ชี้แจงเข้าประจําที่) 
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๑๐๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                เปล่งฉวี  ๒๗/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คุณเพ็ญรวี  มาแสง กับคุณสหภัทร   
ไชยสง่าศิลป์ เข้ามาแล้วนะครับ คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําที่เรียบร้อย เชิญประธาน5 
คณะกรรมาธิการวิสามัญแถลงรายงานต่อที่ประชุมครับ  
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอรายงาน 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังนี้  10 
  ตามที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๐ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาภายในเวลา  
๖๐ วันนั้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ที่อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ซึ่งประกอบด้วยทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ามาใน15 
กระบวนการของกฎหมายน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยหน่ึงที่สําคัญของกลไกทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น  
นิติบุคคลขนาดใหญ่ ขนาดกลางที่มีการจ้างงานจํานวนมาก นิติบุคคลที่อยู่ในตลาดทุนซึ่งเป็นหน่วย
ธุรกิจเหล่านี้ มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับมีเนื้อหา
บางส่วนของร่างเป็นการปรับแก้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมและอํานวยการความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการปรับแก้ดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจัดลําดับ20 
สภาพแวดล้อมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก หรือเรียกจัดอันดับ 
อีส ออฟ ดอูิง บิซิเนส (ease of doing business) คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงต้องพิจารณาด้วย
ความรอบคอบและได้มีการขอขยายระยะเวลาดําเนินงานออกไปอีก ๖๐ วัน โดยได้ดําเนินการ
ประชุมทั้งสิ้นรวม ๑๒ คร้ัง  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว 25 
สรุปดังนี้  
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
มีการแก้ไขจํานวน ๔ มาตรา คือมาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ การแก้ไขดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายให้มีความสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติ 
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๑๐๑ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                เปล่งฉวี  ๒๗/๕ 
 
ฉบับนี้ไม่มีคณะกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สงวนคําแปรญัตติ ผลการดําเนินงานตามมาตรา ๗๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาและ
ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบ5 
ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามมาตรา ๗๗ ก่อนที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  สําหรับในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการ
ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง อาทิ ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย บุคคลทั่วไปที่เคยอยู่ในสถานะล้มละลาย -------------------------- 10 
 
          - ๒๘/๑ 
 



๑๐๒ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        โสรยา  ๒๘/๑ 
 
โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอน รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการพร้อมข้อสังเกตที่นําเสนอต่อท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทุกท่านแล้ว ขอบพระคุณครับ 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้วนะครับ  
โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมาธิการได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗ ในเรื่องของการนํารายงานการรับฟังความเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 10 
ที่อาจจะมีขึ้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด ๒๑ มาตรา 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ๔ มาตรา คือมาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ นะครับ 
และมีข้อสังเกตท้ายรายงาน ท่านสมาชิกครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผมจะขอให้
มีการพิจารณาเรียงลําดับมาตราไปก่อนจนกว่าจะจบร่างนะครับ และจะขอลงมติในภายหลัง 
ไม่ทราบท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นประการใดครับ มีท่านใดจะเสนอความเห็นหรือไม่ครับ 15 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  
ผมจะดําเนินการตามนี้ คือพิจารณาไปก่อนแล้วลงมติในภายหลัง และในการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขอให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามบทบัญญัติของ20 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ วรรคสองด้วยนะครับ คือให้นํารายงานการรับฟังความเห็นของผู้เก่ียวข้อง
และรายงานผลกระทบของร่างกฎหมายฉบับนี้มาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนด้วยนะครับ  

ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ  
แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราไปจนกว่าจะจบร่างและจะลงมติในภายหลังนะครับ  
เชิญท่านเลขาธิการดําเนินการครับ 25 
  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข  คําปรารภ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑  
ถึงมาตรา ๓ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๔ เพิ่มวรรคสามของมาตรา ๑๑ มีการแก้ไข” 
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๑๐๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        โสรยา  ๒๘/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔ ซึ่งเป็นมาตราที่เพิ่มวรรคสามของ 
มาตรา ๑๑ เดิม กรรมาธิการมีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวนนะครับ ท่านสมาชิกมีท่านใดติดใจอภิปราย 5 
หรือซักถามหรือไม่ครับ  
    (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญต่อครับ 
  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ10 
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑  
มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕ เป็นมาตราที่เพิ่มความ 
ในมาตรา ๒๔/๑ นะครับ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความในวรรคหนึ่ง ตัดความในวรรคสอง  15 
วรรคสามออก ไม่มีผู้สงวน เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิอภิปรายครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีท่านใดติดใจนะครับ เชิญต่อครับ 
  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ20 
วุฒิสภา ปฏิบัตหิน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๖ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๗ 
แก้ไขมาตรา ๖๓ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๗ แก้ไขความในมาตรา ๖๓  
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความในวรรคสอง ไม่มีผู้สงวน ท่านสมาชิกท่านใดติดใจอภิปราย 25 
เชิญเลยครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๑๐๔ 
สนช.  ๗๔ เป็นพิเศษ        โสรยา  ๒๘/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญเลขาธิการต่อครับ     
  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ5 
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๘  ถึงมาตรา ๑๘  
ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๙  เพิ่มมาตรา ๑๗๓/๑ มีการแก้ไข”     
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๙ ซึ่งเป็นมาตราที่เพิ่มความ 
ในมาตรา ๑๗๓/๑ นะครับ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความในวรรคหนึ่ง เพิ่มความในวรรคสอง 10 
แก้ไขความในวรรคสาม บทอ้างอิง ไม่มีผู้สงวนนะครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย 
เชิญเลยครับ เชิญท่านพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ครับ 
  พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่เคารพ กระผม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การท่ีบทบัญญัติ 
ในมาตรานี้ตามร่างเดิมนั้นว่าเร่ืองของมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒ เท่าของหนี้ หรือราคา 15 
ทรัพย์สิน ท่านได้แก้ไขเป็น ๒ แสนบาท ผมสงสัยว่าทําไมจึงแก้เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องจากว่าการปรับ 
ก็อยู่ที่มูลค่าของทรัพย์สิน เช่น มูลค่าถ้าเป็น ๑ ล้านบาท ปรับ ๒ แสนบาท ก็ไม่ขัดข้อง แต่ถ้ามูลค่า 
เป็นมากกว่าเป็นร้อยล้าน  ๒๐๐ ล้านบาท ๓๐๐ ล้านบาท ปรับ ๒ แสนบาท อัตราส่วนนั้นจึงสงสัย
ว่าจากเดิมนั้นเขาใช้เป็น ๒ เท่าของทรัพย์สิน ก็จึงสงสัยอยากสอบถามว่าทําไมจึงแก้เป็นแค่  
๒ แสนบาท ขอบคุณครับ 20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ เชิญท่านวรพล   25 
โสคติยานุรักษ์ ตอบชี้แจงครับ 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขอบคุณ 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ อยากจะกราบเรียนว่าเร่ืองนี้ได้มีการวิเคราะห์กัน 
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๑๐๕ 
สนช.  ๗๔ เป็นพิเศษ        โสรยา  ๒๘/๔ 
 
อย่างดีแล้วว่าในการปรับแก้โทษมีเหตุผลว่าบุคคลเพียงแค่ไม่แจ้งความเป็นหนี้หรือมีทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้จะต้องจ่ายเป็นค่าปรับของเหตุที่ไม่แจ้งเป็นจํานวนถึง ๒ เท่าของหนี้และทรัพย์สิน 
ที่ครอบครองนั้นเห็นว่าเป็นอัตราโทษที่สูงเกินไป ซึ่งในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ตอนวาระที่ ๑  5 
ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  

ประการที่ ๒ ไม่มีกฎหมายทํานองนี้ที่ปรับตามมูลค่าทรัพย์สินหากไม่ได้ทําผิด 
ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ถือว่าเป็นการไม่แจ้งนะครับ  
  ประการที่ ๓ และบทโทษของกฎหมายฉบับนี้สูงสุดที่ปรับ คือจํานวน ๒ แสนบาท 
จึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมเพียงพอแล้วทีป่รับโดยมีเหตุผลว่าบุคคลเพียงแต่ไม่แจ้งความเป็นหนี้ 10 
หรือทรัพย์สินนั้นก็ควรจ่ายในส่วนนี้ หากเป็นการกระทําซึ่งมีเจตนาทางทุจริตหรืออื่นใดก็จะมี 
มาตราก่อนหน้านี้ลงโทษอยู่แล้วครับ   
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 15 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มีเชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ       
   นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑  
ไม่มีการแก้ไข”  20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสรุชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๑ ไม่มีการแก้ไข 
นะครับ และกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด ๒๑ มาตรา การพิจารณาเรียงลําดับมาตราจึงจบแล้วนะครับ  

ต่อไปจะเป็นการขอมติรายมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ซึ่งมีทั้งหมด  
๔ มาตรานะครับ ก่อนขอมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังครับ เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ 25 
 

- ๒๙/๑  
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๑๐๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                วลัยภรณ์  ๒๙/๑ 
 
 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติในระเบียบวาระที่ ๒ รายมาตราที่
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข สําหรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เชิญท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้แสดงตนกรุณาแสดงตนครับ มีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่แสดงตนหรือไม่5 
ครับ ท่านสมาชิกครับ เดี๋ยวเสร็จจากพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วจะมีมติ 
ที่จะต้องให้ความเห็นชอบเลขาธิการ ป.ป.ท. ซึ่งเร่ืองนี้ก็จะมีการลงมติเช่นเดียวกัน หลังจากนั้น 
จะมีเร่ืองการขอมติเก่ียวกับญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็จะต้องลงมติ หลังจากนั้นมีเร่ืองการขอขยายเวลา ๔ เร่ือง  
๒ ใน ๔ เร่ืองนี้ต้องขอมติ ยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิเพราะฉะนั้น 10 
ก็จะมีมติที่จะต้องให้ท่านสมาชิกลงมติตามที่ผมเรียนให้ท่านทราบ ท่านใดยังไม่แสดงตนครับ  
ขอทราบองค์ประชุมครับ 
   (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๕๗ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๕๗ ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม  15 
   ต่อไปจะเป็นการขอมติจากท่ีประชุมสําหรับรายมาตราที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการถามมติเนื่องจากไม่มี 
ผู้สงวน ผมจะถามแต่เพียงว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่เท่านั้น  
ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็กดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย เร่ิมที่มาตรา ๔ 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วยหรือไม่เชิญลงคะแนนครับ อีก ๓ ท่านยังไม่ลงคะแนน 20 
ปิดการลงคะแนนขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔ องค์ประชุม 
๑๕๗ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๕๓ ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข 25 
ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๔  
   ต่อไปจะเป็นการถามมติในมาตรา ๕ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑  
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ท่านใดยังไม่ลงคะแนน 
มาตรา ๕ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
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๑๐๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                วลัยภรณ์  ๒๙/๒ 
 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๔ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕ องค์ประชุม 5 
๑๕๘ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๕๔ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕  
   ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๗ ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อความในมาตรา ๖๓ เดิม 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขในวรรคสอง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ มาตรา ๗  
ยังขาด ๒ – ๓ ท่านยังไม่ได้ลงนะครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 10 
   (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๗ องค์ประชุม 
๑๕๗ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๕๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗  15 
   ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๑๙ ซึ่งเป็นการเพิ่มความในมาตรา ๑๗๓/๑  
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๙ องค์ประชุม 20 
๑๕๗ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๕๓ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๙ เป็นอันจบการพิจารณาและจบการลงมติ 
รายมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปทั้งร่างอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งการพิจารณา 
ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมสามารถแก้ไขถ้อยคําที่ผิดหรือขัดแย้งได้นะครับ แต่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม 25 
เนื้อความไม่ได้ เชิญท่านสมาชิกครับ คณะกรรมาธิการปรับแก้ถ้อยคํามีหรือไม่ครับ  
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ด้านสมาชิกมีหรือไม่ครับ 
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๑๐๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ                       วลัยภรณ์  ๒๙/๓ 
 
   (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีเช่นกันนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันจบ 5 
การพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒  
   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาขอมติในวาระที่ ๓ ว่าที่ประชุมแห่งนี้จะเห็นสมควร 
ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้หรือไม่  
เป็นการขอมติต่อเนื่องผมจะไม่ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วนะครับ  
  ต่อไปจะเป็นการลงมติวาระท่ี ๓ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุญาตให้ประกาศ 10 
ใช้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย  
ท่านใดเห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายท่านกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกดปุ่ม 
งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ ขณะนี้เป็นการลงมติวาระที่ ๓ แล้วนะครับ ปิดการลงคะแนน  
ขอทราบผลครับ 
 15 
           - ๓๐/๑ 



๑๐๙ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ           นิจกานต์  ๓๐/๑ 
 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๕๗ คะแนน ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผลลงคะแนนในวาระที่ ๓ องค์ประชุม ๑๖๑  5 
มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๕๗ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้  
  ท่านสมาชิกครับ โดยที่คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตบางประการและได้บันทึก 
ข้อสังเกตอยู่ท้ายรายงานแล้ว หากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้จัดส่งข้อสังเกตนั้นไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 10 
จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตไหมครับ เชิญนายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม      
นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือธรรมดาแล้วผมก็ไม่ค่อยจะ
อภิปรายถึงข้อสังเกต แต่ว่าอ่านข้อสังเกตแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาในบรรทัดที่ ๒  
“มีการจัดทําข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย” ๒ ฝ่ายนี้คือฝ่ายบุคคลล้มละลายกับเจ้าหนี้ 15 
ใช่ไหมครับ แล้วก็ “กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน” ท่านต้องการให้ทําความร่วมมือระหว่าง  
๒ ฝ่ายกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอันใดอันหนึ่งใช่ไหมครับ หรือว่าท่านต้องการทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้เป็นว่า “ที่จะร่วมมือระหว่างบุคคลล้มละลายกับเจ้าหนี้และเจ้าหนี้
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” เหมือนกับบรรทัดแรก ได้หรือไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 20 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ข้อสังเกต 
ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ไม่มี เชิญคณะกรรมาธิการ 25 
ตอบชี้แจงข้อสังเกตเร่ืองการจัดทําข้อตกลงที่จะร่วมมือ ๒ ฝ่าย เชิญครับ 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับ จริง ๆ แล้ว ๒ ฝ่ายหมายถึงฝ่ายราชการกับ 
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๑๑๐ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ           นิจกานต์  ๓๐/๒ 
 
ฝ่ายเอกชนเท่านั้น ไม่เก่ียวข้องกับลูกหนี้เจ้าหนี้หรือใครทั้งสิ้น ความหมายคือว่าต้องการที่จะ 
ให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือกรมบังคับคดีกับภาคเอกชน เช่น สถาบันการเงินทั้งหลาย 
ต่าง ๆ ที่จะทํางานร่วมกัน เผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวางข้ึน ข้อความท่ีควรเป็น ๒ ฝ่าย  5 
คือฝ่ายภาครัฐกับภาคเอกชนครับ ไม่ได้เป็นฝ่ายอื่นใดครับ 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คําว่า “กับ” ของท่านแก้เป็น “ระหว่าง” 
จะทําให้เข้าใจตามที่ท่านอธิบายได้มากขึ้นไหม 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ไดค้รับ  10 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   “ความร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย” “ระหว่าง” 
ซ้อน “ระหว่าง” “ความร่วมมือ ๒ ฝ่ายระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน”  
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ได้ครับ  
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ปรับถ้อยคําตามนี้ หมอเจตน์  ศิรธรานนท์ 
จะได้เข้าใจง่ายขึ้น โอ.เค. ครับ ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 20 
ตามข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการโดยมีการปรับปรุงถ้อยคําเพื่อให้กระชับขึ้น 
ตามที่ได้สรุปไปเม่ือสักครู่นี้ ความร่วมมือ ๒ ฝ่ายระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน สภาจะได้จัดส่ง 
ข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป เป็นอันจบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการทุกท่าน ขอบคุณครับ โดยเฉพาะผู้แทนจากกรมบังคับคดี จบการพิจารณา 25 
เร่ืองด่วนที่ ๔ ต่อไปจะเป็นเร่ืองด่วนที่ ๕ ครับ 
  เร่ืองด่วนที่ ๕  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   
 30 



๑๑๑ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ           นิจกานต์  ๓๐/๓ 
 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญท่านรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ท่านพีระศักดิ์  พอจิต ครับ 5 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10 
คร้ังที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐนั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญได้ดําเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 15 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
อันจําเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นําเสนอรายงานประกอบการพิจารณามาเพื่อเป็นข้อมูล 
ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาก่อนมีมติให้ความเห็นชอบ คือ พันโท กรทิพย์   
ดาโรจน์  20 
  รายละเอียดปรากฏตามรายงานส่วนที่ ๑ ที่ได้จัดให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 
  ขอเชิญคณะกรรมาธิการเข้าประจําที่ครับ 
  (คณะกรรมาธิการเข้าประจําที่) 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   สําหรับเร่ืองนี้ก็จะมีรายงาน ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ 25 
เปิดเผย ส่วนที่ ๒ เป็นรายงานลับ ซึ่งจะมีการประชุมลับต่อไป ท่านประธานคณะกรรมาธิการ 
พร้อมแล้ว เชิญแถลงได้เลยครับ 
  พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียนท่านประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 
 30 



๑๑๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ           นิจกานต์  ๓๐/๔ 
 
สามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอกราบเรียนต่อที่ประชุม 
ให้ทราบว่า  5 
  ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ พันโท กรทิพย์  ดาโรจน์ ผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงาน 
ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งจะครบกําหนด10 
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญได้ดําเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สําหรับผลการดําเนินการของคณะกรรมาธิการสามัญได้ระบุรายละเอียด
ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว  15 
และคณะกรรมาธิการสามัญจะขอชี้แจงข้อสรุปผลการดําเนินการ ซึ่งได้จัดทําเป็นรายงานลับ 
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕ วรรคสอง 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ ก่อนจะนําเสนอรายงานเอกสารลับต่อที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการสามัญขอให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ------------------------------------- 
 20 
          - ๓๑/๑ 
 
 
 

25 



๑๑๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สง่า  ๓๑/๑  
 
เป็นการลับ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๗ 
วรรคสอง จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 5 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   สําหรับรายงานส่วนที่ ๑ มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์อภิปรายไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มี ก็เป็นอันจบการพิจารณารายงานของ10 
คณะกรรมาธิการในส่วนที่ ๑ นะครับ 
  ต่อไปเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็นรายงานลับ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิข้อ ๑๓๕ วรรคสอง และในการพิจารณารายงาน 
ส่วนที่ ๒ นี้คณะกรรมาธิการได้ร้องขอให้มีการประชุมสภาเป็นการลับถูกต้องตามข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๓๗ วรรคสองแล้ว มีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมี 15 
ความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ถ้าไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  
    ดังนั้นต่อไปนี้จะเป็นการประชุมลับ ขอเชิญผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องออกนอก 20 
ห้องนอกประชุม รวมทั้งขอให้งดการกระจายเสียงและแพร่ภาพทางโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณ
รัฐสภา และงดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นการชั่วคราว 
รวมทั้งห้ามใช้เคร่ืองบันทึกเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ยกเว้นการบันทึกของสภานะครับ  
    (ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมและผู้เข้าฟังการประชุม ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการประชุมได้ออกไป
จากห้องประชุม) 25 
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๑๑๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ               สง่า  ๓๑/๒ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๑๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ               สง่า  ๓๑/๓ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๑๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ทิพวรรณ  ๓๒/๑ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๑๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ทิพวรรณ  ๓๒/๒ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๑๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ทิพวรรณ  ๓๒/๓ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๑๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        ทิพวรรณ  ๓๒/๔ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๒๐ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ        สมบูรณ์  ๓๓/๑ (ลับ) 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๒๑ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       สมบูรณ์  ๓๓/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ตอ่ไปเป็นการประชุมโดยเปิดเผย ท่านสมาชิก 
ครับ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “การออกเสียง 5 
ลงคะแนนเลือกให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหนง่ใดให้กระทําเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติ 
ไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง 
ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจึงต้องกระทําเป็น 
การลับด้วย สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นผมขอกําหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้ 
เคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๖๘ (๑) จะมีสมาชิก 10 
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ผมขอกําหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้ 
เคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๖๘ (๑) ถ้าไม่มี 15 
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ผมจะดําเนินการตามนี้ โดยวิธีการออกเสียง 
ลงคะแนนลับโดยใช้เคร่ืองออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ข้อ ๖๘ (๑) ซึ่งจะไม่ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลว่าสมาชิกท่านใดออกเสียง 
ลงคะแนนประการใด จะปรากฏแต่ผลการลงมติเพียงประการเดียว สําหรับผลการออกเสียง 
ลงคะแนนให้ความเห็นชอบจะใช้เสียงข้างมากปกติ ต่อไปเป็นการออกเสียงลงคะแนนลับเพื่อให้ 20 
ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับ แสดงตนครบทุกท่านแล้ว 
ขอทราบองค์ประชุมครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๓๖ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๖ คน ถือว่า 
ครบองค์ประชุม เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกมีความรัดกุมและเรียบร้อย ก่อนที่จะ 
ดําเนินการออกเสียงลงคะแนน ผมขอให้งดการถ่ายภาพภายในห้องประชุม และขอเชิญผู้สื่อข่าว 
ออกนอกห้องประชุมก่อนนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พันโท กรทิพย์  ดาโรจน์ ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย  30 



๑๒๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       สมบูรณ์  ๓๓/๓ 
 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง 
เชิญท่านลงคะแนนได้เลยครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงบ้างครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
อนุญาตผู้สื่อข่าวเข้าห้องประชุมได้แล้วนะครับ  5 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๓๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒ คะแนน) 
 
         - ๓๔/๑ 
 
 10 



๑๒๓ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         วิภารินี  ๓๔/๑ 
 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๘ เห็นด้วย ๑๓๓ 
ไม่เห็นด้วย ๒ งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบให้พันโท กรทิพย์ 5 
ดาโรจน์ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เป็นอันจบการพิจารณาเร่ืองด่วน ขอบคุณคณะกรรมาธิการครับ  
   ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  ไม่มี 
   ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มี  
   ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่ค้างพิจารณา  10 
  - ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน ๔ คร้ัง คือ  
     คร้ังที่ ๗๖ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   
     คร้ังที่ ๗๗ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
     คร้ังที่ ๗๘ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 15 
     คร้ังที่ ๗๙ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
    (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
    
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๒๔ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         วิภารินี  ๓๔/๒ 
 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ดว้ยทางคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ  5 
จํานวน ๔ คร้ังดังกล่าว โดยได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เพื่อมีมติมิให้เปิดเผยการบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ  
จํานวนทั้ง ๔ คร้ังดังกล่าว ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
   ท่านประธานคณะกรรมาธิการจะแถลงหรือไม่ครับ เชิญท่านพลเอก สมเจตน์   10 
บุญถนอม ครับ 
   พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :    
กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขออนุญาตเรียนว่า กระผมได้รับมอบอํานาจจากท่านประธาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้แถลงต่อที่ประชุม 15 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน ๔ คร้ัง ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๑ ดังนี้ 
   บันทึกการประชุม คร้ังที่ ๗๖ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  20 
   บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๗๗ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   บันทึกการประชุม คร้ังที่ ๗๘ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 
   บันทึกการประชุม คร้ังที่ ๗๙ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
   เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกคร้ังนั้นจะมีการติดตาม 
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการกล่าวอ้าง 25 
ชื่อบุคคลทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ หากเผยแพร่ออกไปอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินการ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ รวมทั้งอาจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ 
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔  
 
 30 



๑๒๕ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         วิภารินี  ๓๔/๓ 
 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จะเปิดเผยมิได้” จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 5 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
จะซักถามรายละเอียดหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ท่านสมาชิกครับ โดยที่รัฐธรรมนูญ 10 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคหก บัญญัติว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผย 
บันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา 
แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี มีมติมิให้เปิดเผย” และโดยที่มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ดังนั้น เม่ือทาง 15 
คณะกรรมาธิการมีความประสงค์ที่จะมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
จึงต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อขอมติ 
จากที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔ คร้ัง 
ดังกล่าวหรือไม่ ก่อนขอมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังนะครับ เสร็จจากมตินี้แล้วคงต้อง 
ขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกอย่าเพิ่งกลับ เพราะว่าเฉียดฉิวเหลือเกินครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ  20 
   (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๒๘ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจํานวน  
๑๒๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปจะถามมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
ไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน 25 
พระมหากษัตริย์ จํานวน ๔ คร้ัง ให้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นสมควรให้เปิดเผยให้กดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย เชิญครับ ลงคะแนนทุกท่านแล้ว ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๓๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
 
 30 



๑๒๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         วิภารินี  ๓๔/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๓ เห็นด้วย ๑๓๐  
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของ 5 
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน ๔ คร้ังดังกล่าว  
เป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ 
   ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองที่เสนอใหม่  ไม่มี 
   ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอื่น ๆ  
  ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแล 10 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ..... (ขอขยายเวลา คร้ังที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วนั) 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๒๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ         วิภารินี  ๓๔/๕ 
 
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   โดยทางประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ดังกล่าว คือ ท่านสมพล  เกียรติไพบูลย์ ได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการดําเนินงานของ 5 
คณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ -------------------------------------- 
 
          - ๓๕/๑  



๑๒๘ 
สนช. ๗๔         ราตรี  ๓๕/๑ 
 
แต่เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญที่จะต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและของกฎหมาย คณะกรรมาธิการ 
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ซึ่งเป็นการขอขยายเวลา คร้ังที่ ๒ ตามข้อบังคับ 5 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ กําหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนต้องรายงานให้ประธานสภาทราบ แล้วให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา ในการนี้  
ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่กําหนดไว้ได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง คร้ังละไม่เกิน ๓๐ วัน หรือให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการแทนคณะเดิม หรือให้ดําเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร  10 
การขอขยายเวลาของคณะกรรมาธิการในคร้ังนี้เป็นคร้ังที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน เกินกว่าจํานวน 
ที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้ จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาต
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ  
แต่เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลาที่เกินกว่าจํานวนที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อ ๙๘ กําหนดไว้ ดังนั้นก็ต้องให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้มีการงดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถ 
ขยายเวลาการพิจารณา คร้ังที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วันหรือไม่ โดยกรณีนี้ข้อบังคับการประชุม 20 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๒๑๓ กําหนดให้ที่ประชุมสภาต้องลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกในท่ีประชุมสภา ก็ให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตินั้นได้ ก่อนถามมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจองคป์ระชุม จํานวน ๑๓๔ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๔ คน ถือว่า 
ครบองค์ประชุม  
  ต่อไปให้ท่านสมาชิกลงมติได้เลย ถ้าท่านเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีให้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านใด 
 30 



๑๒๙ 
สนช. ๗๔         ราตรี  ๓๕/๒ 
 
ไม่เห็นชอบให้กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย อีก ๒ ท่าน เชิญครับ ตรวจสอบเลยครับ อีกท่านหนึ่งครับ  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๓๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๓  เห็นด้วย ๑๓๐   
ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา การกํากับดูแลและบริหาร10 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คร้ังที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วันได้ จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๑ 
  ๗.๒  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
(ขอขยายเวลา คร้ังที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน) 
 
 15 
  
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๓๐ 
สนช. ๗๔         ราตรี  ๓๕/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   โดยท่านศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์   
กมลรัตนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง ได้มีหนังสือแทนทา่นประธาน5 
คณะกรรมาธิการแจ้งว่าระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวันอังคารที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ด้วยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญที่ต้องพิจารณาด้วย 
ความละเอียดรอบคอบ ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๑๘๐ วัน 
ซึ่งเป็นการขอขยายระยะเวลา คร้ังที่ ๖ ตกลงครบวันไหนครับ สรุปที่เขียนว่าวันอังคารที่ ๒๕  
น่าจะวันอังคารที่ ๒๖ หมดกําหนดใช่ไหมครับ แล้วก็ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10 
ข้อที่ ๙๘ กําหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาที่กําหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต้องรายงานให้ประธานสภา
ทราบโดยด่วน แล้วให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุม ในการนี้ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลา 
ที่กําหนดไว้ได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง คร้ังละไม่เกิน ๓๐ วัน หรือให้ตั้งคณะ สรุปแล้วครบกําหนดวันนี้  
คือวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ก็ต้องขยายวันนี้ ที่ประชุมสภาอาจจะลงมติให้ขยายเวลาที่กําหนดไว้ 15 
ได้ไม่เกิน ๒ คร้ังละไม่เกิน ๓๐ วัน หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการแทนคณะเดิม หรือให้ดําเนินการ 
อย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร ในการขอขยายคร้ังนี้ เป็นการขอขยาย คร้ังที่ ๖  
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน เกินกว่าจํานวนที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกําหนดไว้  
จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการดําเนินงาน
ออกไปอีกหรือไม่ครับ 20 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ  
แต่เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลาที่เกินกว่าจํานวนที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กําหนดไว้ ดังนั้นจะต้องให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้มีการงดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ25 
แห่งชาติ ข้อที่ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถขยายเวลา 
การพิจารณา คร้ังที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วันหรือไม่ ก็ต้องถามมติจากท่ีสภา ขออนุญาตตรวจสอบ
องค์ประชุมอีกคร้ังหนึ่งครับ เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ 
 
 30 



๑๓๑ 
สนช. ๗๔         ราตรี  ๓๕/๖ 
 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจองคป์ระชุม จํานวน ๑๓๔ คน)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๓๔ คน ถือว่า 5 
ครบองค์ประชุม 
  ต่อไปเชิญท่านลงมติได้เลยครับว่า ถ้าท่านเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่ชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีให้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าสมาชิก 
ท่านใดไม่เห็นชอบให้กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย เชิญครับ อีก ๒ ท่าน อีกท่านหนึ่ง ตรวจสอบหน่อย  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  10 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๓๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓๔  เห็นด้วย ๑๓๑   
ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ15 
สามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... คร้ังที่ ๖  
ออกไปอีก ๑๘๐ วันได้ จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๒  
 
          - ๓๖/๑ 
 20 



๑๓๒ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       นนทศักดิ์  ๓๖/๑ 
 
  ๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๓๓ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       นนทศักดิ์  ๓๖/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   โดยทางท่านกรรมาธิการ พลอากาศเอก ชาลี  
จันทร์เรือง มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวัน5 
อังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญและมีรายละเอียด
ที่จะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งเป็นการขอขยายเวลา คร้ังที่ ๒ มีท่านใด
ขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ กรณีนี้ไม่ต้องลงมติ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลา 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... คร้ังที่ ๒ 
ออกไปอีก ๓๐ วัน จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๓ 
  ๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ15 
ประชาชน (ธนัวาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙) ได้รับประสานว่าทางคณะกรรมการขอเลื่อน   
การพิจารณารับทราบรายงานฉบับนี้ออกไปก่อน มีท่านใดขัดข้องหรือไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 20 
  ๗.๕ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา คร้ังที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)  
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๓๔ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       นนทศักดิ์  ๓๖/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหนังสือแจ้งว่า5 
ระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑  
แต่เนื่องจากมีกรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม โดยคณะกรรมาธิการได้จัดให้มี 
การสัมมนาในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกําหนดให้มีการเดินทางรับฟังความคิดเห็น 
ในต่างจังหวัดด้วย ดังนั้นจึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน เป็นการขอขยาย คร้ังที่ ๓ เกินกว่า
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่กําหนดไว้ให้ มีท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้10 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขอขยายหรือไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขอขยาย  
แต่เป็นการขอขยายเวลาที่เกินกว่าข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ กําหนดไว้ 15 
ดังนั้นผมจะขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้มีการงดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถขยายเวลาการพิจารณา  
คร้ังที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วันหรือไม่ ก่อนถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังนะครับ  
เชิญแสดงตนครับท่านสมาชิก มีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับ ถ้าท่านแสดงตนแล้วมีเพื่อนสมาชิก
ท่านใดที่ท่านพอติดตามไดก็้ติดตามมาเพิ่มเติมนิดหนึ่ง  20 
  พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ   :   ท่านประธาน พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ  
มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... อยู่ประมาณเกือบ ๑๐ คนกําลังเดินทางมาครับ  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ขอบคุณมากครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ 25 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๒๕ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๒๕ คน ครบองค์ประชุม 
 
 30 



๑๓๕ 
สนช. ๗๔  เป็นพิเศษ       นนทศักดิ์  ๓๖/๔ 
 
  ต่อไปเป็นการถามมติว่าถ้าท่านเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ข้อ ๑๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีให้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าท่านใดไม่เห็นชอบ 
ให้กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ลงมติได้เลยครับท่านนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล  5 
  นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล   :   ขออนุญาตครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ตรวจสอบนิดหนึ่ง ลงคะแนนทุกท่านแล้ว 
นะครับ ปิดการลงคะแนนครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๒๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 10 
 
         - ๓๗/๑ 



๑๓๖ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ       จิตติมา ม่วง  ๓๗/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   จํานวนผู้เข้าประชุม ๑๒๙ เห็นด้วย ๑๒๗ 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม 5 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
สามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คร้ังที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วันได้ จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๕  
  ๗.๖ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารมวลชน แทนตําแหน่งที่ว่าง  10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๓๗ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ       จิตติมา ม่วง  ๓๗/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   โดยทางท่านประธานคณะกรรมาธิการ 
ได้มีหนังสือแจ้งว่านายประมุท  สูตะบุตร ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการ 5 
เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการ ทําให้ตําแหน่งกรรมาธิการ 
ว่างลง ทางคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน  
จึงได้ขอให้ที่ประชุมตั้งรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน เป็นกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน แทนตําแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๐๐ มีท่านใดข้อข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  10 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน แทนตําแหน่งที่ว่าง จบการพิจารณาระเบียบ 15 
วาระที่ ๗.๖  
  นอกจากนี้ยังมีเร่ืองอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผมเห็นว่า 
มีความจําเป็นเร่งด่วน สมควรนําเข้าหารือต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑. ด้วยประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านพลเอก บุญสร้าง  
เนียมประดิษฐ์ มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 20 
ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิ
โดยเฉพาะในท้องที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง 
และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... จะครบกําหนดในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจาก
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญเป็นการโอนที่ดินของรัฐให้แก่เอกชนตามสัญญาแลกเปล่ียน 
ที่ดิน ซึ่งประเด็นที่จะต้องพจิารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ  25 
 
 
 
 
 30 



๑๓๘ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ       จิตติมา ม่วง  ๓๗/๓ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ดงันั้นทางคณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลา
ออกไปอีก ๓๐ วัน เป็นการขอขยาย คร้ังที่ ๑ มีท่านใดขัดข้องหรือไม่ ถ้าขัดข้องก็ต้องขอมตินะครับ 5 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพสัดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ 
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 
ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... คร้ังที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน  
  ๒. ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย ท่านโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ มีหนังสือแจ้งว่านายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ได้ขอลาออก 
จากการเป็นกรรมาธิการ จึงทําให้ตําแหน่งว่าง ทางคณะกรรมาธิการจึงขอให้สภาตั้งนายธานี   
อ่อนละเอียด ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการคมนาคมเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ15 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่าง 
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๑๓๙ 
สนช. ๗๔ เป็นพิเศษ       จิตติมา ม่วง  ๓๗/๔ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   มีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ 5 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง)   :   ไม่มีนะครับ ไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ 
เป็นอันจบระเบียบวาระที่ ๗ หมดแล้ว ก็ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ทําให้การประชุมคร้ังนี้ลุล่วง 
ไปได้ด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ  10 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๕  นาฬิกา 
 
 


