


คํานํา 
 
 

หนังสือ “ คู่ มือการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ” คณะผู้จัดทําได้ทําการปรับปรุง คู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณา       
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ ภายหลังจากได้มีการใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เนื่องจาก 
คู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ ฉบับเดิม         
ยังมีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนในเรื่องการเขียนคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการและคําสงวน       
คําแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภา อันส่งผลกระทบต่อการจัดทํารายงานการพิจารณา              
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 

  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่ มือการจัดทํารายงานการพิจารณา         
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ ฉบับปรับปรุง จะอํานวยประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้การ
ทํางานด้านเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานความเป็น        
มืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงงานรัฐสภา  
   

 
 

คณะกรรมการพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการประชมุ ดานวิชาการและเลขานุการ 
ในกระบวนการนิติบญัญตัิอยางมืออาชีพของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 



สารบัญ 
 
   หน้า 
ตอนที่ ๑ หลักการจัดทํารายงานรา่งพระราชบญัญตั ิ ๑ 
 ส่วนที่ ๑ การจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๒ 
 ๑ ชื่อรายงาน ๒ 
 ๒ ความนํา ๓ 
 ๓ ตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ๔ 
 ๔ ตําแหน่งที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) ๕ 
 ๕ ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุม

วุฒิสภา 
 

๖ 
 ๖ การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ (ถ้ามี) ๖ 
 ๗ ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น (ถ้ามี) ๗ 
 ๘ ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น (ถ้ามี) ๘ 
 ๙ สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอคําแปรญัตติ ๙ 
 ๑๐ ผลการพิจารณา ๑๐ 
  ๑๐.๑ การเขียนผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแต่ละมาตรา ๑๐ 
  ๑๐.๒ การเขียนผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแต่ละมาตรา 

        ในกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

๑๒ 
  ๑๐.๓ การเขียนคําสงวน ๑๔ 
          ๑) การเขียนมาตราที่มีผู้สงวน ๑๔ 
          ๒) การจัดลําดับการเขียนคําสงวน ๑๗ 
          ๓) การแสดงข้อความที่ขอสงวนความเห็นหรือขอสงวน 

            คําแปรญัตติ 
 

๑๙ 
          ๔) การใช้ถ้อยคําในการเขียนคําสงวน ๑๙ 
 ๑๑ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) ๒๕ 
 ๑๒ ข้อความนําเสนอร่างพระราชบัญญัติ ๒๖ 
 ๑๓ ลายมือชื่อของเลขานุการคณะกรรมาธิการ ๒๗ 
 ส่วนที่ ๒ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณา 

            เสร็จแล้ว 
 

๒๘ 
 ๑ ข้อความที่คณะกรรมาธิการตัดออก ให้ใช้เครื่องหมายทับ “/”  

บนข้อความที่ต้องการตัดออก 
 

 
๒๘ 



 (๒) 

   หน้า 
 ๒ ข้อความที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้ขีดเส้นใต้ “     ”  

ใต้ข้อความที่เพิ่มขึ้นใหม่ 
 

๒๘ 
 ๓ ข้อความที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีทั้งการตัดออก 

และการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้ตัดข้อความที่ไม่ต้องการออกก่อน 
แล้วจึงเพิ่มข้อความที่ต้องการ 

 
 

๒๙ 
 ๔ ข้อความที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม การตัดหรือการเพิ่ม 

ข้อความให้คงรูปคําตามหลักภาษาไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแยก
พยางค์ รวมทั้งไม่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” เพื่อต่อพยางค์ของคํา 

 
 

๒๙ 
    
ตอนที่ ๒ รูปแบบการเขียนคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 

และคําสงวนคําแปรญตัตขิองสมาชิกวุฒิสภา พรอ้มตัวอย่าง 
 

๓๑ 
 ส่วนที่ ๑ การเขียนคําสงวนที่มีทั้งการตัดและการเพิ่มข้อความ ๓๑ 
 ๑ คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๓๑ 
 ๒ คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวรรค ๓๒ 
 ๓ คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในอนุมาตรา ๓๔ 
 ส่วนที่ ๒ การเขียนคําสงวนที่เพ่ิมข้อความเพียงอย่างเดียว ๓๖ 
 ๑ คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในมาตรา ๓๖ 
 ๒ คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในวรรค ๓๗ 
 ๓ คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในอนุมาตรา ๓๘ 
 ๔ คําสงวนที่ขอเพิ่มหมวด ๓๙ 
 ๕ คําสงวนที่ขอเพิ่มมาตรา ๔๐ 
  ๑) เพิ่มมาตราระหว่างมาตรา ๔๐ 
  ๒) เพิ่มมาตราท้าย ๔๐ 
   ๖ คําสงวนที่ขอเพิ่มวรรค   ๔๑ 
  ๑) เพิ่มวรรคระหว่างวรรค ๔๑ 
  ๒) เพิ่มวรรคท้าย ๔๒ 
 ๗ คําสงวนที่ขอเพิ่มอนุมาตรา ๔๔ 
  ๑) เพิ่มอนุมาตราระหว่างอนุมาตรา ๔๔ 
  ๒) เพิ่มอนุมาตราท้าย ๔๔ 
 ส่วนที่ ๓ การเขียนคําสงวนที่ตัดข้อความเพียงอย่างเดียว ๔๗ 
 ๑ คําสงวนที่ขอตัดเฉพาะข้อความในมาตรา ๔๗ 
 ๒ คําสงวนที่ขอตัด เฉพาะข้อความในวรรค ๔๘ 
 ๓ คําสงวนที่ขอตัดเฉพาะข้อความในอนุมาตรา ๔๙ 



 (๓) 

   หน้า 
 ๔ คําสงวนที่ขอตัดหมวด ๔๙ 
 ๕ คําสงวนที่ขอตัดมาตรา ๕๐ 
 ๖ คําสงวนที่ขอตัดวรรค  ๕๒ 
 ๗ คําสงวนที่ขอตัดอนุมาตรา ๕๓ 
 ส่วนที่ ๔ การเขียนคําสงวนในส่วนคํานิยาม ๕๕ 
 ๑ คําสงวนที่ขอตัดและเพิ่มข้อความในคํานิยาม ๕๕ 
 ๒ คําสงวนที่ขอตัดข้อความเพียงอย่างเดียวในคํานิยาม ๕๖ 
 ๓ คําสงวนที่ขอตัดคํานิยาม ๕๗ 
 ๔ คําสงวนที่ขอเพิ่มข้อความเพียงอย่างเดียวในคํานิยาม ๕๘ 
 ๕ คําสงวนที่ขอเพิ่มคํานิยาม ๕๙ 
  ๑) เพิ่มคํานิยามคําแรก ๕๙ 
  ๒) เพิ่มคํานิยามระหว่างคํานิยาม ๖๐ 
  ๓) เพิ่มคํานิยามคําท้าย ๖๐ 
 ส่วนที่ ๕ การเขียนคําสงวนในรูปแบบอื่น ๆ ๖๒ 
 ๑ คําสงวนที่ขอแก้ไขทุกคําที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ ๖๒ 
 ๒ คําสงวนที่ขอตัดมาตราและที่ปรากฏมาตรานั้นในที่อื่น ๖๓ 
 ๓ คําสงวนให้คงไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ๖๓ 
 ๔ คําสงวนให้เพิ่มวรรคแรกและยังให้คงข้อความในวรรคแรก 

โดยเลื่อนเป็นวรรคที่สอง 
 

๖๔ 
 ส่วนที่ ๖ การเขียนคําแปรญัตติในกรณีผู้แปรญัตติพอใจ ๖๖ 
 ๑ คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว ๖๖ 
 ๒ คณะกรรมาธิการได้แก้ไขแล้ว ๖๖ 
 ๓ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้แก้ไขแล้ว ๖๗ 
 ๔ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้แก้ไขบางส่วนแล้ว           ๖๗ 
 ๕ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและได้แก้ไขแล้ว ๖๗ 
 ๖ คณะกรรมาธิการได้แก้ไขและได้ชี้แจงแลว้  ๖๗ 
 ๗ คณะกรรมาธิการได้ตัดออกแล้ว ๖๗ 
 ๘ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้นําไปบัญญัติไว้ 

ในมาตรา ..... แล้ว  
 

๖๗ 
 ๙ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยและได้บัญญัติเพิ่มให้แล้ว ๖๘ 
    
    
 



ตอนที่ ๑ 
หลักการจัดทํารายงานร่างพระราชบัญญัติ 

 

 
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๓        
ได้กําหนดเรื่องรายงานร่างพระราชบัญญัติไว้ดังนี้ 
  “ข้อ ๙๕ วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่
ในอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อวุฒิสภา  
  ข้อ ๑๔๓ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธาน
วุฒิสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามี
การแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวน
คําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ควรทราบหรือควรปฏิบัติ       
ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา 
และให้นําความในข้อ ๙๖ มาใช้บังคับโดยอนโุลม” 

จากข้อบังคับการประชุมดังกล่าว การจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ  
    สาระของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุม  

จะต้องประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา
ใดบ้าง ๒) ถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด และ
๓) ถ้ามีการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ให้ระบุไว้
ในรายงานด้วย 
  ๒. ร่างพระราชบัญญัติที่แสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติม   

การจัดทําเนื้อหาของตอนที่ ๑ นี้จึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การจัดทํา
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และส่วนที่ ๒ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รายละเอียดแต่ละส่วนมีสาระสําคัญดังจะกล่าวในลําดับต่อไป 
ทั้งนี้ การจัดพิมพ์รายงานและร่างพระราชบัญญัติให้พิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาดตัวอักษร ๑๗ เพื่อให้การจัดพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกับการกําหนด
รูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 ๒ 

ส่วนที่ ๑ การจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบด้วยหัวเรื่องต่าง ๆ ๑๓ รายการ       
แต่ละรายการมีสาระ ดังนี้ 
 
๑. ชื่อรายงาน 

ให้ลงชื่อคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
โดยจัดพิมพ์ให้อยู่กลางหน้ากระดาษ ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๒๐ 
ตัวหนา มีรูปแบบดังนี้ 

 
  ๑) กรณีมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา 
 

รายงานของคณะกรรมาธิการ .................... วุฒิสภา 
พิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ .................... (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ตัวอย่าง 
รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตร วุฒิสภา 

พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
  ๒) กรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณา 
 

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
(ชื่อร่างพระราชบัญญัติ) .................... (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

วุฒิสภา 
 

  ตัวอย่าง 
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
วุฒิสภา 



 ๓ 

หมายเหตุ  ก่อนชื่อรายงานให้มีใบแทรกเพื่อชี้แจงว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
  ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ที่พิจารณาภายในกําหนด 
ตัวอย่าง 

ร่างพระราชบัญญัตินี ้
เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

*************************** 
 
       ๒.  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ที่พิจารณาไม่เสร็จภายใน ๓๐ วัน และที่
ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปอีก 

ตัวอย่าง 

ร่างพระราชบัญญัตินี ้
เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

*************************** 

ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลา 
การพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

 
๒. ความนํา 

ให้ลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ วัน เดือน ปี ของที่ประชุมที่ได้ลงมติรับ     
ร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่ ๑ และได้ตั้งคณะกรรมาธิการหรือมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการใดเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมระยะเวลาการแปรญัตติ 
หากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาก็ให้  
ลงมติของที่ประชุมวุฒิสภาที่ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาไว้ด้วย มีรูปแบบดังนี้ 

 
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ .. (สมัยสามัญ ...............) วัน .......... ที่ ..... (เดือน) 

.......... (พ.ศ.) ....  ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ (ชื่อร่างพระราชบัญญัติ) .................... พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
ไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ..... วัน  



 ๔ 

(ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 
๓๐ วัน (กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม)) โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวัน .......... ที่ .. 
(เดือน) .......... (พ.ศ.) .... ต่อมาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ .. (สมัยสามัญ ...............) วัน ..........  
ที่ . . . . .  (เดือน ) . . . . . . . . . .  (พ .ศ . ) . . . .  ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณา               
ร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามความในมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น  
 
  ตัวอย่าง 

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม  
๒๕๕๓ ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน  
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 
๓๐ วัน (กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ ต่อมาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็น
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามความในมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น  
 
๓. ตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธกิาร  

ให้ลงคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล และตําแหน่งของกรรมาธิการที่ได้รับเลือกให้
ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
    ๑.๑ (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
    ๑.๒ (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

คนที่หนึ่ง 
    ๑.๓ (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

คนที่สอง 
๑.๔ (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

คนที่สาม 
    ๑.๕ (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
    ๑.๖ (ชื่อ) .............. (สกุล) ............... เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 



 ๕ 

กรณีที่ประชุมวุฒิสภามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
เป็นผู้พิจารณา จะไม่มีเนื้อหาในส่วนนี้ 

 
ตัวอย่าง  
๑. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
    ๑.๑ พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
    ๑.๒ นางยุวดี นิ่มสมบุญ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

คนที่หนึ่ง 
    ๑.๓ นายถาวร ลีนุตพงษ์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

คนที่สอง 
๑.๔ นายสาธิต รังคสิริ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

คนที่สาม 
    ๑.๕ นายเจตน์ ศิรธรานนท์    เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
    ๑.๖ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ     เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 
๔. ตําแหน่งที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) 

ให้ลงคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และหน่วยงาน ของบุคคลท่ีได้รับ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ .................... ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

.................... คือ 
    ๑.๑ (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 

(หน่วยงาน) ……………….. 
    ๑.๒ (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 

(หน่วยงาน) ……………….. 
 

ตัวอย่าง 
๒. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ คือ 
    ๒.๑ พลตํารวจตรี บุญส่ง จีระเรืองรัตนา      ผู้บังคับการกองกฎหมาย 

สํานักงานกฎหมายและคดี 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

    ๒.๒ นายมนัส สุขสวัสดิ์       ผู้ตรวจราชการอัยการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด 



 ๖ 

๕. ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  

ให้ลงคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สํานัก และสํานักงาน ของข้าราชการ
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ .................... ได้มีมติแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว 

...................................... ตําแหน่ง ................................. สํานักกรรมาธิการ ..... สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๘๕ วรรคสาม 

 
ตัวอย่าง 
๓. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายวันนพ ศรีประภา

ภรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๕ 
วรรคสาม 
 
๖. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ (ถา้มี) 

ให้ลงจํานวนคณะอนุกรรมาธิการ ชื่อคณะอนุกรรมาธิการ และรายชื่ออนุกรรมาธิการ
แต่ละคณะ  โดยแต่ละรายชื่อ ให้ลงคํานําหน้านาม  ชื่อ  นามสกุล  และตําแหน่งในคณะ               
อนุกรรมาธิการ ของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ .................... ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 

.............................. จํานวน .. คณะ คือ  
    คณะอนุกรรมาธิการ .............................. ประกอบด้วย 
    ๑) (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. ประธานคณะอนุกรรมาธิการ .......... 
    ๒) (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ .......... 
    ๓) (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ .......... 
    ๔) (ชื่อ) ............. (สกุล) .............. โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ .......... 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ตัวอย่าง 
๔. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

วิสามัญฯ จํานวน ๒ คณะ คือ 
    ๔.๑ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
๑) นายประสิทธิ์ โพธสุธน       ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 
๒) นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 
........................................ ฯลฯ ........................................ 

    ๔.๒ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาด้านสังคม 
ประกอบด้วย 

๑) นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต        ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 
๒) นางยุวดี นิ่มสมบุญ              รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 

   ........................................ ฯลฯ ........................................ 
 
๗. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น (ถ้ามี) 

ให้ลงชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง และกรม ของผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล และตําแหน่ง ของบุคคลดังกล่าว 
มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
    กระทรวง .................... 
    กรม .................... 
    ๑) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
    ๒) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
 
    กระทรวง .................... 
    กรม .................... 
    ๑) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
    ๒) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
 
 
 
 
 



 ๘ 

ตัวอย่าง 
๕. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ๑) นางสาวปราณี อ้นเกษม   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ 

        ตรวจการสหกรณ์ 
    ๒) นายนพรัตน์ สร้อยแสวง                ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย 
 
    กระทรวงการคลัง 
    กรมสรรพากร 
    ๑) นายสุเทพ กาญจนสุข                    นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ๒) นายชัชวาลย์ รูปสูง                      นักวิชาการภาษีชํานาญการ 
      พิเศษ 
 

๘. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเหน็ (ถ้ามี) 

ให้ลงชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง และกรม ของผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการเชิญมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล และตําแหน่ง ของบุคคลดังกล่าว 
มีรูปแบบดังนี้ 

 
-   ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการ .................... เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
    กระทรวง .................... 
    กรม .................... 
    ๑) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
    ๒) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
 
    กระทรวง .................... 
    กรม .................... 
    ๑) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
    ๒) (ชื่อ) ............... (สกุล) ...............  (ตําแหน่ง) .................... 
 
 
 
 
 



 ๙ 

ตัวอย่าง 
๖. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี 
    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    ๑) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์   กรรมการร่างกฎหมายประจํา 
    ๒) นายอภิชัย กู้เมือง    นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

 
    สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    ๑) นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

พิเศษ 
    ๒) นาวสาวนิติพร ลิ้มสุธรรมชน  นิติกรชํานาญการพิเศษ  

 
    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    นางวรรณารีย์ หงส์วิบูลผล   ผู้อํานวยการส่วนการพัฒนา 

           ระบบราชการ 
 
 
๙. สมาชกิวุฒิสภาผู้เสนอคําแปรญตัติ 

ให้ลงคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล ของสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอคําแปรญัตติ มีรูปแบบ
ดังนี้ 

 
-   ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน .. คน คือ 
    ๑.๑ (ชื่อ) ............... (สกุล) ............... 
    ๑.๒ (ชื่อ) ............... (สกุล) ............... 
    ๑.๓ (ชื่อ) ............... (สกุล) ............... 
 
ตัวอย่าง 
๗. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๓ คน คือ 
    ๗.๑ นายคํานูณ สิทธิสมาน 
    ๗.๒ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
    ๗.๓ นายอนันต์ วรธิตพิงศ์ 

กรณีไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ ให้ลงว่าไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอ       
คําแปรญัตติ มีรูปแบบดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ 



 ๑๐ 

กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอคําแปรญัตติหรือผู้รับมอบหมาย ไม่มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการเริ่ม
พิจารณาคําแปรญัตติใด คําแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป  มีรูปแบบดังนี้ 

“อนึ่ง คําแปรญัตติของ ชื่อ...... สกุล....... (สมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ) ตกไป
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๒ 

ตัวอย่าง  
อนึ่ง คําแปรญัตติของนางกีระนา  สุมาวงศ์ ตกไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๒ 
 

๑๐. ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ  ในทางปฏิ บัติ
คณะกรรมาธิการจะนําหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ ของที่ประชุมวุฒิสภา 
มาเป็นแนวทาง กล่าวคือ พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
จนจบร่าง ดังนั้นรูปแบบการนําเสนอผลการพิจารณาจึงเริ่มด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ คําปรารภ 
และมาตราเรียงตามลําดับจนจบร่าง มาตราใดคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข จะลงข้อความ     
“ไม่มีการแก้ไข” กํากับต่อท้าย มาตราใดคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข จะลงข้อความ “มีการแก้ไข” 
กํากับต่อท้าย มาตราใดคณะกรรมาธิการตัดออก จะลงข้อความ “คณะกรรมาธิการตัดออก”  หรือ
มาตราใดคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ จะลงข้อความ “คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่” รวมถึง
มาตราใดถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด และ
ถ้ามีการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ จะลงชื่อ 
สมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคําแปรญัตติ และกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น และข้อความที่มีการสงวน  
คําแปรญัตติและข้อความที่มีการสงวนความเห็นไว้ด้วย โดยมีแนวทางการเขียนดังนี้ 

 ๑๐.๑ การเขียนผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแต่ละมาตรา 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จะปรากฏเป็น ๔ กรณี คือ  
๑) “ไม่มีการแก้ไข” หมายความว่า ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่มีการ

แก้ไขข้อความใด ๆ ของมาตรานั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คณะกรรมาธิการคงไว้ตามร่างเดิมตามที่
สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบ 

๒) “มีการแก้ไข” หมายความว่า คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
ทั้งที่เป็นการตัดข้อความ อนุมาตรา หรือวรรค หรือการเพิ่มข้อความ อนุมาตรา หรือวรรค ไม่ว่าจะ
เป็นการตัดหรือเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งตัดและเพิ่มในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าว 

๓) “คณะกรรมาธิการตัดออก” หมายความว่า คณะกรรมาธิการได้ตัดมาตรานั้น
ออกทั้งมาตรา 



 ๑๑ 

๔) “คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่” หมายความว่า คณะกรรมาธิการได้เพิ่มมาตรา
ขึ้นใหม่ทั้งมาตรา 

การพิมพ์มาตราและผลการพิจารณาให้พิมพ์ตัวหนา และขีดเส้นใต้มาตราโดยใช้
เส้นหนา โดยเริ่มต้นชื่อร่างพระราชบัญญัติ คําปรารภ มาตรา แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง
แต่ละลักษณะมีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 
(๑) มาตราที่คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ลงข้อความ “ไม่มีการ

แก้ไข” กํากับต่อท้าย มีรูปแบบดังนี้ 
 
มาตรา .....     ไม่มีการแก้ไข 
 
ตัวอย่าง 
ช่ือร่างพระราชบัญญัติ    ไม่มีการแก้ไข 
คําปรารภ     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๒     ไม่มีการแก้ไข  

 
(๒) มาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ลงข้อความ “มีการแก้ไข” 

กํากับต่อท้าย มีรูปแบบดังนี้ 
 
มาตรา .....     มีการแก้ไข 
 
ตัวอย่าง 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ   มีการแก้ไข 
มาตรา ๗     มีการแก้ไข 
มาตรา ๘     มีการแก้ไข 

 
(๓) มาตราที่คณะกรรมาธิการตัดออก ให้ลงข้อความ “คณะกรรมาธิการตัดออก” 

กํากับต่อท้าย มีรูปแบบดังนี้ 
 
มาตรา .....     คณะกรรมาธิการตัดออก 
 
ตัวอย่าง 
มาตรา ๑๑     คณะกรรมาธิการตัดออก 



 ๑๒ 

มาตรา ๑๒     คณะกรรมาธิการตัดออก 
มาตรา ๑๓     คณะกรรมาธิการตัดออก 

 
(๔) มาตราที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้ลงข้อความ “คณะกรรมาธิการ

เพิ่มขึ้นใหม่” กํากับต่อท้าย มีรูปแบบดังนี้ 
 
มาตรา ...../..     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
 
ตัวอย่าง 
มาตรา ๒๐/๑     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
มาตรา ๒๐/๒     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
มาตรา ๒๐/๓     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 

 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนมาตราในกรณีที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ การเขียน

มาตรานั้นจะต้องเขียนลําดับเลขตามจํานวนมาตราที่ประสงค์เพิ่มขึ้น โดยเขียนหลังเครื่องหมายทับ 
“/” หลังเลขมาตราที่ประสงค์เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมาธิการได้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ จํานวน           
๓ มาตรา โดยประสงค์แทรกระหว่างมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ให้เขียน ดังนี้ 

 
มาตรา ๒๐     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๒๐/๑     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
มาตรา ๒๐/๒     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
มาตรา ๒๐/๓     คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ 
มาตรา ๒๑     มีการแก้ไข 
 

     ๑๐.๒ การเขียนผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแต่ละมาตราในกรณีเป็น
ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกอบด้วยมาตราแบบ เช่น มาตราชื่อ        
ร่างพระราชบัญญัติ มาตราวันใช้บังคับ และมาตราในส่วนของเนื้อหาหรือมาตราคลุมที่จะระบุให้
แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ หรือความในมาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติ   
ที่ใช้บังคับอยู่ การเขียนผลการพิจารณามาตราแบบหรือมาตราที่มิได้ระบุให้แก้ไขมาตราใดของ
พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ใช้หลักการเขียนทั่วไปตามที่กล่าวข้างต้น ส่วนการเขียนผลการ
พิจารณาในกรณีของมาตราคลุม มีแนวทางการเขียนดังนี้ 

    ๑) ให้ลงมาตราที่ร่างมาตราคลุมได้แก้ไขเพิ่มเติม เพ่ิมความเป็นมาตราใหม่ 
หรือยกเลิกมาตราของพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่นั้นด้วย โดยเขียนกํากับต่อท้ายมาตรา      



 ๑๓ 

คลุมด้วยตัวอักษรปกติไม่ต้องพิมพ์ตัวหนาและไม่ต้องขีดเส้นใต้ นอกจากนี้ในกรณีที่มาตราคลุม     
มีการแก้ไขและมีมาตราย่อยตั้งแต่ ๒ มาตราขึ้นไปให้ลงผลการพิจารณาของมาตราย่อยแต่ละ
มาตรานั้นด้วย โดยพิมพ์เยื้องถัดจากมาตราคลุมเข้ามาทางขวา ๕ ตัวอักษร โดยพิมพ์ตัวหนาและ
ขีดเส้นใต้ ส่วนผลการพิจารณาของมาตราย่อยนี้ให้พิมพ์ตัวหนาแต่ไม่ต้องขีดเส้นใต้  

 
ตัวอย่าง 

มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๑๑   ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๖ แก้ไข (๔) ในวรรคสอง  มีการแก้ไข 
            ของมาตรา ๔๗ เบญจ 
มาตรา ๗ เพิ่ม (ฎ) ใน (๑) ของมาตรา ๕๗ ไม่มีการแก้ไข 
 
มาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มีการแก้ไข 
            และมาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๐     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๖๑     มีการแก้ไข 
มาตรา ๖๒     มีการแก้ไข  

 
    ๒) การเขียนข้อความนํามาตราในมาตราคลุม จะประกอบด้วย ๓ กรณี คือ 
        ๒.๑) “แก้ไข” หมายความว่า มาตราคลุมได้ตัดหรือเพิ่มข้อความใน

อนุมาตรา วรรค หรือมาตรา หรือตัดทั้งอนุมาตรา หรือวรรค  
        ๒.๒) “ยกเลิก” หมายความว่า มาตราคลุมได้ยกเลิกมาตรา 
        ๒.๓) “เพิ่ม” หมายความว่า มาตราคลุมได้เพิ่มทั้งอนุมาตรา วรรค หรือ

มาตราใหม่ 
ตัวอย่าง 

มาตรา ๑๑ แก้ไข (ข) ใน (๒) ในวรรคสาม  ไม่มีการแก้ไข 
              ของมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๑๒ ยกเลิกมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มีการแก้ไข 
              และมาตรา ๓๙ 
มาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๔๐/๑   ไม่มีการแก้ไข 
              และมาตรา ๔๐/๒ 
 

    ๓) การเรียงลําดับหัวข้อและการใช้คําบุพบท การใช้คําบุพบทระหว่าง
อนุมาตรา วรรค และมาตรา พบว่า ยังมีการใช้สับสนหรือปะปนกันระหว่างคําว่า “ใน” และคําว่า 
“ของ” เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยหลักจะเรียงหัวข้อเล็กไปยังหัวข้อใหญ่ คือ อนุมาตรา วรรค 



 ๑๔ 

และมาตรา เห็นควรให้ใช้คําบุพบทคําว่า “ใน” ในทุกกรณีเว้นแต่หน้าคํามาตราซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่
ลําดับสุดท้ายให้ใช้คําว่า “ของ” เช่น แก้ไข (ข)  ใน (๓) ในวรรคสอง ของมาตรา ๑๗   

     
     ๑๐.๓ การเขียนคําสงวน 

  ๑) การเขียนมาตราที่มีผู้สงวน  
      การเขียนมาตราที่มีผู้สงวน จะเขียนทั้งกรณีมาตราที่มีกรรมาธิการสงวน
ความเห็น สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ และกรณีมาตราที่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ
แต่ต่อมาพอใจมิได้ขอสงวน แต่การเขียนจะแตกต่างกัน ดังนี้ 
      ๑.๑) กรณีมาตราที่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น หรือสมาชิกวุฒิสภาสงวน
คําแปรญัตติ กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งสองกรณี และมาตราที่มีทั้งกรรมาธิการสงวนความเห็น 
สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ และสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติแต่ต่อมาพอใจมิได้ขอ
สงวน  

 ให้เขียนแจกแจงเป็นรายวรรคหรือรายอนุมาตราตามลําดับเฉพาะวรรค
หรืออนุมาตราที่มีการสงวนหรือพอใจ โดยเขียนมาตราพร้อมวรรคหรืออนุมาตราที่มีการสงวน
กํากับไว้ด้วยโดยพิมพ์ให้ตรงกับมาตราที่แสดงผลการพิจารณาด้วยตัวหนาและขีดเส้นใต้ ต่อจากนั้น
ให้ลงเนื้อหาขอมาตราที่สงวน และกรณีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติให้ลงข้อความ 
“คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน” กํากับต่อท้ายในบรรทัดถัดไป ส่วนกรณี
สมาชิกวุฒิสภาผู้แปรญัตติพอใจ ไม่ต้องแสดงเนื้อหาของมาตราที่แปรญัตติไว้ เพียงแต่ลงข้อความ 
“(เหตุผลที่ทําให้ผู้แปรญัตติพอใจ)     ผู้แปรญัตติพอใจ” 

    ๑.๒) กรณีมาตราที่มีเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติแต่ต่อมาพอใจ
มิได้ขอสงวน  

 ไม่ต้องเขียนแจกแจงเป็นรายวรรคหรือรายอนุมาตรา ให้ลงเพียงว่าได้มี
ผู้แปรญัตติไว้เพื่อปรากฏเป็นข้อมูลว่าได้มีผู้แปรญัตติแต่ต่อมาพอใจจึงมิได้ขอสงวน 

ตัวอย่างที่ ๑  
มาตรา ๖     มีการแก้ไข 
มาตรา ๖ (๓) 

 นายเจตน์ ศิรธรานนท์    ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
 “(๓) ค่าธรรมเนียมการส่งออกและคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียกเก็บได้ตาม

พระราชบัญญัตินี้” 
 คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 นายเจริญ  ภักดีวานิช   ขอแปรญัตติไว้ 
 คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 

 
 



 ๑๕ 

มาตรา ๖ (๔) 
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 

         “(๔) เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี” 
 
นายอนุรักษ์ นิยมเวช    ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๔) เงินกู้ที่รัฐบาลกู้เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
  มาตรา ๖ (๖) 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ขอแปรญัตติ  ดังนี้ 
“(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้โดยผู้มอบต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนหรือ

ประโยชน์ขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุน” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
(มาตรา ๖ (๗)) 

นายวรินทร์ เทียมจรัส ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (๗) 
ของมาตรา ๖ ดังนี้ 

“(๗) เงิน หรือทรัพย์สินที่โอนมาโดยอํานาจของกฎหมาย” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๒  
มาตรา ๑๐     มีการแก้ไข 

 นาย ..............................  ขอแปรญัตติไว้ 
 คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 

กรณีมาตราใดท่ีมีจํานวนอนุมาตราหรือวรรค ตั้งแต่สองอนุมาตราหรือสองวรรค  
ขึ้นไป และมีผู้สงวนตั้งแต่สองอนุมาตราหรือสองวรรคขึ้นไป ซึ่งในระหว่างอนุมาตราหรือวรรค     
ที่สงวนนั้นไม่มีผู้สงวนอื่นสงวนอนุมาตราหรือวรรคที่แตกต่างกัน หรือสงวนคั่น การเขียนแจกแจง
อนุมาตราหรือวรรคในมาตรานั้นสามารถเขียนรวมอนุมาตราหรือวรรคนั้นได้ 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๙     มีการแก้ไข  
  
 



 ๑๖ 

 มาตรา ๙ (๑) และ (๒) 
นายพีระ มานะทัศน ์                            ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๑) มอบหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทํายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       
เพื่อเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบ 

(๒) มอบหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการ
ในแต่ละจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

 คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย                    ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๒๓      ไม่มีการแก้ไข  

 มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) 
  นายอนุรักษ์  นิยมเวช    ขอแปรญัตติตัด (๒)  
     และ (๓) ในวรรคหนึ่ง 
         ของมาตรา ๒๓ ออก ดังนี้  

“(๒) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแก
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 

(๓) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติ
บุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ท้ังนี้ ตามที่
เห็นสมควร” 

คณะกรรมาธิการไมเ่ห็นด้วย    ผู้แปรญัตติขอสงวน 

ตัวอย่างที่ ๓ 
มาตรา ๒๐      ไม่มีการแก้ไข  

 (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๘/๑) (๘/๒) และ (๘/๓)) 
นายอนุศักดิ ์ คงมาลัย                              ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น  
        (๘/๑) (๘/๒) และ (๘/๓)  
        ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ ดังนี้ 

                        “(๘/๑) ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
      (๘/๒) ผู้แทนสภาพัฒนาการเมือง 
      (๘/๓) ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน” 

     คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย                     ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 



 ๑๗ 

  ๒) การจัดลําดับการเขียนคําสงวน 
      การจัดลําดับการเขียนคําสงวน ให้เขียนกรรมาธิการสงวนความเห็นเป็นลําดับ
แรก ลําดับถัดมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ และสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอคําแปรญัตติ   
แต่พอใจมิได้สงวนคําแปรญัตติไว้เป็นลําดับสุดท้าย จึงกล่าวได้ว่าการเขียนคําสงวนสามารถแบ่งได้
เป็น ๓ กลุ่ม เรียงตามลําดับ คือ 
      กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มของกรรมาธิการสงวนความเห็น 
      กลุ่มที่สอง กลุ่มของสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
      กลุ่มที่สาม กลุ่มของสมาชิกวุฒิสภาที่ เสนอคําแปรญัตติแต่ต่อมาพอใจ         
ไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ 

    การพิมพ์กรรมาธิการสงวนความเห็น และสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
ให้พิมพ์คํานําหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ด้วยตัวหนาและขีดเส้นใต้ สําหรับกรรมาธิการสงวน
ความเห็นให้ลงคําว่า “(กรรมาธิการ)” กํากับต่อท้ายโดยพิมพ์ตัวหนาและขีดเส้นใต้ด้วย  
และสําหรับสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติให้พิมพ์ข้อความ “คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย”   
ด้วยตัวปกติ และข้อความ “ผู้แปรญัตติขอสงวน” ด้วยตัวหนาและขีดเส้นใต้ ต่อท้ายข้อความที่ได้
ขอสงวน ในส่วนสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติแล้วต่อมาพอใจมิได้ขอสงวนให้พิมพ์คํานําหน้า
นาม ชื่อ และนามสกุล ด้วยตัวปกติ 

 
ตัวอย่าง 
มาตรา ๑๐     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม   
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 
และนางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ) 
“มาตรา ๑๐  รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหารเกษตรกรรมชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๙ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนําเข้า” 
 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์   ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๐  รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือคาธรรมเนยีมการนําเขาซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์



 ๑๘ 

อาหารชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๙ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียก
เก็บและชําระค่าธรรมเนียมการส่งออกและคาธรรมเนียมการนําเขา” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
นายเจริญ ภักดีวานิช    ขอแปรญัตติไว้ 

 คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว   ผู้แปรญัตติพอใจ 
 

มาตรา ๑๐ วรรคสอง 
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม   
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 
และนางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา   ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)       
“การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงอัตราอากร และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า และกฎหมายอื่นด้วย” 

 
นายเจริญ ภักดีวานิช    ขอแปรญัตติไว้ 

 คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว   ผู้แปรญัตติพอใจ 
 

๓) การแสดงข้อความที่ขอสงวนความเห็นหรือขอสงวนคําแปรญัตติ 
      การแสดงข้อความที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือสมาชิกวุฒิสภาขอสงวน
คําแปรญัตติ จะแสดงเฉพาะมาตรา วรรค หรืออนุมาตรา ซึ่งผู้สงวนขอสงวนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ตัด หรือเพิ่ม เท่านั้น ข้อความที่ปรากฏในมาตรา วรรค หรืออนุมาตราอื่นที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ตัด หรือเพิ่ม ซึ่งผู้สงวนมิได้สงวนไว้ไม่ต้องแสดง ทั้งนี้ การแสดงข้อความดังกล่าวให้แสดงอยู่ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ (“………..”)  
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๑     ไม่มีการแก้ไข 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม 
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต  
และนางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)  



 ๑๙ 

“มาตรา ๑๑  ในกรณีที่การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรมที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม  การนําเข้า เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี มีอํานาจลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าสําหรับผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรมชนิดหรือประเภทดังกล่าวสําหรับปริมาณที่ซื้อขายกันแต่ละคราวได้” 

ในกรณีอนุมาตราใดมีหัวข้อย่อย และมีผู้สงวนข้อความที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัด 
หรือเพิ่มในหัวข้อย่อยของอนุมาตรานั้น ให้แสดงข้อความหัวเรื่องของอนุมาตรา ข้อความของหัวข้อ
ย่อยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัด หรือเพิ่ม พร้อมแสดงขอบเขตของอนุมาตรานั้นด้วย 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๗     มีการแก้ไข 
มาตรา ๗ (๑)  

 นายอนุรักษ์ นิยมเวช  ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดย 

.......................................................ฯลฯ........................................................... 
      ค) ดําเนินการจัดหาแหล่งน้ํา หรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าทํากิน การจัดหากรรมสิทธิ์ 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกร  การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

.......................................................ฯลฯ...........................................................” 
 คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
๔) การใช้ถ้อยคําในการเขียนคําสงวน 

๔.๑) กรณีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
              ข้อความที่ใช้กล่าวนําก่อนการเขียนคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการ   
มีดังต่อไปนี้  
    ๔ .๑ .๑) คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา   วรรค  
อนุมาตรา คือ       
                     “ขอสงวนความเห็น ดังนี้” 
  ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
  (กรรมาธิการ)     

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 



 ๒๐ 

๔.๑.๒) คําสงวนที่ขอแก้ไขเพ่ิม 

- กรณีเพ่ิมหมวด คือ 
“ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็นหมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้” 

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
  (กรรมาธิการ)     เป็นหมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้  

       “หมวด .. 
.................................  

 มาตรา...  .............................................................................................................. 
........................................................................................................................” 

- กรณีเพ่ิมมาตรา คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็นมาตรา ../.. ดังนี้” 
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
  (กรรมาธิการ)     เป็นมาตรา ../..  ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

- กรณีเพ่ิมวรรค คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็นวรรค.. ของมาตรา .. ดังนี้”  
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
(กรรมาธิการ)      เป็นวรรค .. ของมาตรา .. ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

  - กรณีเพ่ิมอนุมาตรา คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น (../..) ของมาตรา .. ดังนี้” 

ตัวอย่างที่ ๑ 
นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
(กรรมาธิการ)  เป็น (../..) ของมาตรา .. ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 
 



 ๒๑ 

ตัวอย่างที่ ๒ 
นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
(กรรมาธิการ)     เป็น (../..) ในวรรค..ของมาตรา..  

ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

  ๔.๑.๓) คําสงวนที่ขอตัด 

- กรณีตัดหมวด คือ 
“ขอสงวนความเห็นโดยตัดหมวด .. ชื่อหมวด .. ออกทั้งหมวด ดังนี้” 

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดยตัดหมวด ..  

(กรรมาธิการ)   ชื่อหมวด .. ออกทั้งหมวด ดังนี้  

     “หมวด .. 
.................................  

มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

- กรณีตัดมาตรา คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยตัดมาตรา ../.. ออกทั้งมาตรา ดังนี้” 

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดยตัด 
  (กรรมาธิการ)     มาตรา../. .ออกทั้งมาตรา ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

- กรณีตัดวรรค คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยตัดวรรค.. ของมาตรา .. ออก ดังนี้”  

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอสงวนความเห็นโดย  

(กรรมาธิการ)    ตัดวรรค .. ของมาตรา .. ออก ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

 



 ๒๒ 

 - กรณีตัดอนุมาตรา คือ 
  “ขอสงวนความเห็นโดยตัด (../..) ของมาตรา .. ออก ดังนี้” 
ตัวอย่างที่ ๑ 
นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัด (../..) 
(กรรมาธิการ)  ของมาตรา .. ออกดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 
นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัด 
(กรรมาธิการ)  (../..) ในวรรค.. ของมาตรา ..  

ออก ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…….” 
  

๔.๒) กรณีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
               ข้อความที่ใช้กล่าวนําก่อนการเขียนคําสงวนคําแปรญัตติของสมาชิก
วุฒิสภา มีดังต่อไปนี้ 
   ๔ .๒ .๑) คําสงวนที่ขอแก้ ไขเ พ่ิมเติมข้อความในมาตรา   วรรค  
อนุมาตรา คือ  

“ขอแปรญัตติ ดังนี้” 
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

  ๔.๒.๒) คําสงวนที่ขอแก้ไขเพ่ิม 

- กรณีเพ่ิมหมวด คือ 
“ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นหมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้” 

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอแปรญัตติเพิ่มความ  

เป็นหมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 



 ๒๓ 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

- กรณีเพ่ิมมาตรา คือ 
  “ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา ../.. ดังนี้” 
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
        มาตรา ../..  ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

- กรณีเพ่ิมวรรค คือ 
  “ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา.. วรรค .. ดังนี้”  
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
        วรรค .. ของมาตรา .. ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

  - กรณีเพ่ิมอนุมาตรา คือ 
  “ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (../..) ของมาตรา .. ดังนี้” 

ตัวอย่างที่ ๑ 
นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 

(../..) ของมาตรา .. ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

ตัวอย่างที่ ๒ 
นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 

(../..) ในวรรค.. ของมาตรา.. 
ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๒๔ 

  ๔.๒.๒) คําสงวนที่ขอตัด 
- กรณีตัดหมวด คือ 
“ขอแปรญัตติตัดหมวด .. ชื่อหมวด .. ออกทั้งหมวด ดังนี้” 

ตัวอย่าง 
  นาย ..............................   ขอแปรญัตติตัดหมวด ..  
        ชื่อหมวด .. ออกทั้งหมวด ดังนี้  

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

- กรณีตัดมาตรา คือ 
  “ขอแปรญัตติตัดมาตรา .. ออกทั้งมาตรา ดังนี้” 
ตัวอย่าง 

  นาย ..............................   ขอแปรญัตติตัดมาตรา .. 
ออกทั้งมาตรา ดังนี้  

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

  - กรณีตัดวรรค คือ 
  “ขอแปรญัตติตัดความในวรรค.. ของมาตรา.. ออก ดังนี้”  
ตัวอย่าง 
นาย ..............................   ขอแปรญัตติตัดความ  

ในวรรค.. ของมาตรา.. ออก ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

  - กรณีตัดอนุมาตรา คือ 
  “ขอแปรญัตติตัด (..) ของมาตรา.. ออก ดังนี้” 
ตัวอย่างที่ ๑ 
นาย ..............................  ขอแปรญัตติตัด (..) 

ของมาตรา.. ออก ดังนี้ 
 “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 



 ๒๕ 

ตัวอย่างที่ ๒ 
นาย .............................. ขอแปรญัตติตัด (..) ในวรรค.. 

ของมาตรา.. ออก ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
  

๑๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) 

ถ้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการเห็นควรตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงาน
โดยใช้ข้อความนํา ดังนี้ 

 
คณะกรรมาธิการ ............... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ............... 

เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ดังนี้ 
................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
 

ตัวอย่าง 
๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
     คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ดังนี้ 
            ๘.๑ การเขียนบันทึกเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ควรระบุเหตุผลหรือเจตนารมณ์ที่เป็นสาระสําคัญของการตรากฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ไว้ เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงเหตุผลหรือเจตนารมณ์
ของกฎหมายเดิมซึ่งยังคงเป็นสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. .... ............................................................................................................................................... 

     ๘.๒ การใช้อํานาจลดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้า 
............................................................................................................................................................... 
          ๘.๓ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรตาม 
มาตรา ๑๔ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 



 ๒๖ 

  ๘.๓.๑ ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ควรกําหนดและแต่งตั้งให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ........................................ฯลฯ ........................................ 

     ๘.๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดให้ “การทํานา
เกลือสมุทร” เป็นเกษตรกรรมสาขาหนึ่งตามคํานิยาม “เกษตรกรรม” ของมาตรา ๔ เพื่อให้
ผู้ประกอบอาชีพการทํานาเกลือสมุทรได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
๑๒. ข้อความนําเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

การลงข้อความนําเสนอร่างพระราชบัญญัติ จะอยู่เป็นหัวข้อสุดท้าย สามารถ
แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ คือ 

(๑) กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ใช้ข้อความดังนี้ 

 คณะกรรมาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิมมาพร้อมกับรายงานนี้
ด้วยแลว้ 

(๒) กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
แต่คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ใช้ข้อความดังนี้ 

 คณะกรรมาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิมรวมทั้งข้อสังเกตมา
พร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว 

(๓) กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ใช้ข้อความดังนี้ 

 คณะกรรมาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมา
พร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว 

(๔) กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
และคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ใช้ข้อความดังนี้ 

 คณะกรรมาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

๑๓. ลายมือชื่อของเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ให้ลงลายมือชื่อของเลขานุการคณะกรรมาธิการผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
พร้อมทั้งระบุคํานําหน้านาม ชื่อ นามสกุล และตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ โดยพิมพ์
วงเล็บเปิดให้อยู่กลางหน้ากระดาษ มีรูปแบบดังนี้ 

 
                              ลงชื่อ    

                                 (..................................) 
                               เลขานุการคณะกรรมาธิการ …………….….. 
                                                   วุฒิสภา 
 
ตัวอย่าง 
                                                        
                                 (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) 

                                  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
                       งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                                  วุฒิสภา 
 
 
                   พลอากาศเอก    
                                          (วีรวิท  คงศักดิ์)  

                                   เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
                                การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                                               วุฒิสภา                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ส่วนที่ ๒ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการนอกจาก
การจัดทํารายงานร่างพระราชบัญญัติดังที่กล่าวในส่วนที่ ๑ แล้ว ส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้อง
จัดทําตามข้อบังคับการประชุม คือ ร่างพระราชบัญญัติที่แสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติม 
สําหรับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์การจัดทํา ดังนี้ 

 
๑. ข้อความที่คณะกรรมาธิการตัดออก ให้ใช้เครื่องหมายทับ “/” บนข้อความที่ต้องการ
ตัดออก  

 
ตัวอย่าง 
“มาตรา ๑๑๘ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและให้

มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้หนึ่งเสียง และให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาใน
จังหวัดที่ตนมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงคนเดียว” 

 
๒. ข้อความที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้ขีดเส้นใต้ “      ” ใต้ข้อความที่เพิ่มขึ้นใหม่  

 
ตัวอย่าง 
“มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๓๒ (๑) แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา

เป็นหญิง ให้จัดเจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอให้นําบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้”” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

๓. ข้อความที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีท้ังการตัดออกและการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้ตัด
ข้อความที่ไม่ต้องการออกก่อนแล้วจึงเพิ่มข้อความที่ต้องการ  

ตัวอย่าง 
“มาตรา ๑๑๐ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้

ว่าในระหว่างการเลือกตั้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดหรือผู้สมัครผู้ใด กระทําการใดๆ โดยไม่สุจริต 
เพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือ  
พรรคการเมืองได้กระทํา ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมความเห็นเสนอย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลฎีกาว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรณีเป็นไปตาม
คําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครผู้นั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งห้าปี แล้วแจ้งให้ประธาน       
สภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 

การกําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดจาก
หน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็ได้ โดยคํานึงถึงผลกระทบแห่งการกระทํานั้น”  

 
๔. ข้อความที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม การตัดหรือการเพิ่มข้อความให้คงรูปคําตาม
หลักภาษาไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแยกพยางค์ รวมทั้งไม่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-”
เพื่อต่อพยางค์ของคํา 

ตัวอย่างที่ ๑ 
“จําคุกสิบหาแปดปี”  
ควรแก้ไขเป็น  
“จําคุกสิบหาสิบแปดปี” 

ตัวอย่างที่ ๒ 
“จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่จะดําเนินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธ- 

ศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
  ควรแก้ไขเป็น 

“จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่จะดําเนินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 



 ๓๐ 

กรณีคณะกรรมาธิการมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งหรือวรรคแรกนั้น
ใหม่ โดยยังคงประสงค์ข้อความในวรรคแรกนั้นเพียงแต่ให้เลื่อนเป็นวรรคถัดไปหรือวรรคสอง 
มีแนวทางการเขียน ดังนี้ 
      (๑)  ให้นําข้อความเดิมซึ่งเป็นวรรคหนึ่งนั้นมาเป็นข้อความหลักและให้แก้ไข
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมาธิการมีความประสงค์ โดยใช้การตัดข้อความด้วยการขีดทับหรือการเพิ่ม
ข้อความด้วยการขีดเส้นใต้ตามแนวทางการจัดทําร่างปกติ 
      (๒) ข้อความเดิมในวรรคหนึ่งที่คณะกรรมาธิการยังประสงค์ให้คงไว้โดยให้เลื่อนเป็น
วรรคสองนั้น ให้นําข้อความเดิมดังกล่าวมาเขียนเป็นวรรคใหม่เสมือนเป็นการเพิ่มวรรคสองขึ้นใหม่
ด้วยการขีดเส้นใต้ถัดจากวรรคหนึ่งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม (๑) 

ตวัอย่าง 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได ้

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาํแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 
 



ตอนที่ ๒ 
รูปแบบการเขียนคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 

และคําสงวนคําแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมตัวอย่าง 
 
  รูปแบบการเขียนคําสงวนความเห็นของกรรมาธิการและคําสงวนคําแปรญัตติ  
ของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมตัวอย่าง ที่นําเสนอในเอกสารฉบับนี้เป็นรูปแบบที่ประมวลจากการ
สงวนความเห็นของกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาที่สงวนคําแปรญัตติที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
พร้อมกับการนําเสนอรูปแบบการเขียนคําสงวนที่ควรจะเป็น ซึ่งมีทั้งรูปแบบการเขียนคําสงวน    
ที่ใช้บ่อยเป็นประจําและรูปแบบการเขียนคําสงวนที่ไม่ค่อยปรากฏ เพื่อใช้เป็นแนวทางและ
ตัวอย่างในการจัดทํารายงานที่ถูกต้องและตรงกัน อย่างไรก็ตามรูปแบบการเขียนและตัวอย่าง    
ที่นํ า เสนอนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี  ในทางปฏิ บัติผู้ จัดทํารายงานการพิจารณา               
ร่างพระราชบัญญัติอาจพบการเขียนคําสงวนที่แตกต่างจากรูปแบบการเขียนที่นําเสนอนี้            
ก็สามารถปรับรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพื่อความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
 
 

ส่วนที่ ๑  
การเขียนคําสงวนทีม่ีทั้งการตดัและการเพิ่มข้อความ 

 

 
• รูปแบบที่ ๑  คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา  

๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๓๒

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๙  เพิ่มมาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๗/๒ มีการแก้ไข 

  มาตรา ๑๗/๓ และมาตรา ๑๗/๔   
มาตรา ๑๗/๑     ไม่มีการแก้ไข 

  นายประเกียรติ  นาสิมมา  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)    
“มาตรา ๑๗/๑ ใหเมื่อศาลภาษีอากรดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไป

จนกว่าจะเสร็จในประเด็นที่มีการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ และเมื่อ
เสร็จการพิจารณาคดี ให้ศาลภาษีอากรรีบทําคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๑๗ มีการแก้ไข 
นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์   
และนายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิผู้แทนเกษตรกรแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิผู้แทนเกษตรกรซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๒  คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวรรค  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๓๓

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๔     มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)  

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร” ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ   
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน         
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกรจํานวน    
แปดสิบคน เป็นกรรมการ” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๑๐                                 ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๑๐ วรรคสอง  
 นายอนุศักดิ์  คงมาลัย                      ขอแปรญัตติ ดังนี้                                               

“กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง อยางนอยต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อยครอบคลุม ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข 
ทรัพยากร เทคโนโลยีการต่างประเทศ การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การบริหารจัดการและ   
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ต้องไม่
ขัดหรือแย้งต่อนโยบายตามมาตรา ๔ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ กพต. ให้ความเห็นชอบแล้ว” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย                ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔

• รูปแบบที่ ๓  คําสงวนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในอนุมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๗     มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
มาตรา ๗ (๑) 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม  
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 
และนางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา           ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)                               
“(๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

เกษตรกรรม โดย 
(ก) จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคา 

ที่เป็นธรรม 
(ข) ให้เกษตรกรกู้เพื่อการลงทุนในการผลิตหรือจําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม

ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรม 
(ค) ดําเนินการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรเข้าทํากิน การจัดหากรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่

เกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ง) ดําเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น 

หรือผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรม รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
การเกษตร” 
 



 ๓๕

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๑๔ ไม่มีการแก้ไข  
มาตรา ๑๔ (๕) 

นางนฤมล  ศิริวัฒน์ ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“(๕ )  ในคดี แพ่ ง  คดีปกครอง  หรื อกรณี มีข้ อพิพาทที่ ต้ อ งดํ า เนิ นการ               

ทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ   
แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่เป็นข้อพิพาท   
กับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่าง
หรือแก้ต่างให้โดยต้องไม่รับค่าตอบแทน จากการดังกล่าวก็ได้” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๓  
มาตรา ๙     มีการแก้ไข  
มาตรา ๙ (๑) และ (๒) 

นายพีระ มานะทัศน์                       ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๑) มอบหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทํายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       
เพื่อเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบ 

(๒) มอบหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการ    
ในแต่ละจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย               ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖

ส่วนที่ ๒  
การเขียนคําสงวนทีเ่พิ่มข้อความเพียงอย่างเดียว 

 

 
• รูปแบบที่ ๑  คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)      

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๒      ไม่มีการแก้ไข 

นายสิริวัฒน์  ไกรสินธ์ุ ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ) 
 “มาตรา ๑๒ นอกจากกรณีที่ ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้นํา

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๖     ไม่มีการแก้ไข 

นายวรินทร์  เทียมจรัส  ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา ๒๒  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีหรือการปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา ๒๑ และกรณีอื่นๆ ถ้าได้กระทําโดยสุจริตและปราศจากการกระทําโดยทุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 
  คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๓๗

• รูปแบบที่ ๒  คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในวรรค  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)      

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๔     มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๔ วรรคสอง 

นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)  
“หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด” 
 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๑๒  มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง  

นายวิเชียร  คันฉ่อง     ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่เลขาธิการและได้ทําการสอบสวนแล้ว

และมีมูลหรือโดยการเสนอของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้ใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทําการ 
อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  
ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้แจ้ง
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย               ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๓๘

• รูปแบบที่ ๓  คําสงวนที่ขอเพิ่มเฉพาะข้อความในอนุมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....       ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................    ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)      

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
ตัวอย่างที่ ๑ 

มาตรา ๖     มีการแก้ไข 
มาตรา ๖ (๔) 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม   ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)                                 

    “(๔) เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกูโ้ดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี” 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๖     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๖ (๔) 

นายอนุรักษ์ นิยมเวช    ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๔) เงินกู้ที่รัฐบาลกู้เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
 
 
 
 



 ๓๙

• รูปแบบที่ ๔  คําสงวนที่ขอเพิ่มหมวด 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความ 
(กรรมาธิการ)    เป็นหมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้ 

“หมวด .. 
      ................................. 

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
หมวด .. ชื่อหมวด .. ดังนี้ 

     “หมวด .. 
.................................  

มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

ตัวอย่าง  
มาตรา ๓๒     ไม่มีการแก้ไข 
(หมวด ๔ บทกําหนดโทษ) 

  นายวิเชียร  คันฉ่อง    ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
        หมวด ๔ บทกําหนดโทษ ดังนี้  
     “หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 “มาตรา ๓๒/๑ คณะกรรมการหรือกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือปฏิบัติ

หน้าที่ของตนไม่เป็นอิสระ หรือไม่เป็นกลางและไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
  คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 



 ๔๐

• รูปแบบที่ ๕  คําสงวนที่ขอเพิ่มมาตรา  
๑) เพิ่มมาตราระหว่างมาตรา 
    ๑.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ..../..) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น  
(กรรมาธิการ)    มาตรา .../... ดังนี้  

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๑.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ..../..) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา .../..
ดังนี้  

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

๒) เพิ่มมาตราท้าย 
    ๒.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ....) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ)    มาตรา ... ดังนี้     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ....) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา .... ดังนี้ 
  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 



 ๔๑

ตัวอย่าง 
มาตรา ๑๔     ไม่มีการแก้ไข 
(มาตรา ๑๔ /๑) 

นายสุรจิต  ชิรเวทย์   ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๔/๑ 
ดังนี้   

“มาตรา ๑๔/๑ พนักงานอัยการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ  
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 
โบนัส หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือประโยชน์อื่นใดจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ตนเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๖  คําสงวนที่ขอเพิ่มวรรค  
๑) เพิ่มวรรคระหว่างวรรค 
    ๑.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 

มาตรา ...     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา .... วรรค ...../..) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ)    วรรค ../.. ของมาตรา .. ดังนี้   

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๑.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
มาตรา ...     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ...วรรค ..) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรค ../.. 
ของมาตรา .. ดังนี้ 

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 



 ๔๒

๒) เพิ่มวรรคท้าย 
๒.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
มาตรา ...     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ... วรรค ...) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น
(กรรมาธิการ)    วรรค.. ของมาตรา .. ดังนี้   

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา ...วรรค ....) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรค . . .  
ของมาตรา ... ดังนี้ 

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
ตัวอย่างที่ ๑ 

มาตรา ๑๔     มีการแก้ไข 
(มาตรา ๑๔ วรรคสอง/๑) 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ) วรรคสอง/๑  ของมาตรา ๑๔ ดังนี้ 
 “ในวาระเริ่มแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิได้จํานวนตั้งแต่แปดคนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วน
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี”้ 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓

ตัวอย่างที่ ๒ 
  มาตรา ๔  เพิ่มความเป็นมาตรา ../.  มีการแก้ไข 
     มาตรา ๙/๒  มาตรา ../. 
   มาตรา ๙/๒ 

(มาตรา ๙/๒ วรรคสอง) 
 นายสุพจน์  เลียดประถม 
   พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน 
   นายสุรจิต  ชิรเวทย์และ  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
    วรรคสอง ของมาตรา ๙/๒ ดังนี้ 
 “กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่” 
 คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๓ 
  มาตรา ๔  เพิ่มความเป็นมาตรา ../.  มีการแก้ไข 
          มาตรา ๙/๖  มาตรา ../. 
   (มาตรา ๙/๖ วรรคสาม) 
   นายอนุรักษ์  นิยมเวช  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น  
     วรรคสาม ของมาตรา ๙/๖ ดังนี้ 
  “บุตรของคนไทยพลัดถิ่นตามวรรคสอง ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุตร     
ของคนไทยพลัดถิ่นจริง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
   คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น 
     วรรคสาม ของมาตรา ๙/๖ ดังนี้ 
 “ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นโดยความผิดหลง หรือเพราะข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอน  
การรับรองได้” 
   คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 



 ๔๔

• รูปแบบที่ ๗ คําสงวนที่ขอเพิ่มอนุมาตรา  
๑) เพิ่มอนุมาตราระหว่างอนุมาตรา 

๑.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

(มาตรา .... (../..)) 
นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ)    (../..) ของมาตรา .. ดังนี้   

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๑.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

(มาตรา .... (../..)) 
นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (../..)  

ในวรรค... ของมาตรา... ดังนี้  
  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

๒) เพิ่มอนุมาตราท้าย 
๒.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา .... (..)) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ)    (...) ของมาตรา .. ดังนี้  

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕

    ๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตต ิ
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(มาตรา .... (..)) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (..)  
ของมาตรา.. ดังนี้ 

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๐  แก้ไขมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๙    ไม่มีการแก้ไข 
 (มาตรา ๑๙ (๑๘)) 

นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์ ขอสงวนความเห็นโดยเพิ่มความเป็น 
(กรรมาธิการ) (๑๘) ของมาตรา ๑๙ ดังนี้ 

       “(๑๘) ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดขึ้น
จะต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และจะต้องไม่ทําให้สิทธิในการต่อสู้คดี
ของผู้ถูกกล่าวหาลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

 มาตรา ๑๔      ไม่มีการแก้ไข 
  (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑/๑)) 

  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง    ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (๑/๑) 
       ในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๔ ดังนี้  

  “(๑/๑) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือหนึ่งคน” 
  คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
 
 
 
 
 



 ๔๖

ตัวอย่างที่ ๓ 
มาตรา ๑๙     มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๑๐)) 
นายอนุรักษ์  นิยมเวช    ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น (๙) และ  (๑๐) 

ในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๔ ดังนี้  
   “(๙) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งเลือกกันเองให้ได้จํานวนสองคน โดยมาจากด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
   (๑๐) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเลือกกันเองให้ได้จํานวนสองคน โดยมาจากด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค” 
  คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย   ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔๗

ส่วนที่ ๓  
การเขียนคําสงวนทีต่ัดข้อความเพียงอยา่งเดียว 

 

 
• รูปแบบที่ ๑  คําสงวนที่ขอตัดเฉพาะข้อความในมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๒๐    ไม่มีการแก้ไข 
นาย ..............................                  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)                                 

“มาตรา ๒๐ การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา        
ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล   
ที่เห็นสมควรจํานวนสองเทาของกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิท่ีจะตองเลือกตอวุฒิสภา          
เพ่ือพิจารณาเลือกต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป” 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๑๑ ไม่มีการแก้ไข 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์   ขอแปรญัตติ ดังนี้  
“มาตรา  ๑๑   ในกรณีที่ การส่ งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือการนํา เข้ ามา             

ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก
หรือคาธรรมเนียมการนําเขา เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอํานาจลดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม       
การนําเข้าสําหรับผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือประเภทดังกล่าวสําหรับ
ปริมาณที่ซื้อขายกันแต่ละคราวได้”  

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๒  คําสงวนที่ขอตัดเฉพาะข้อความในวรรค  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
ตัวอย่าง 
มาตรา ๔๓   ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๔๓ วรรคสอง 
นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์   ขอแปรญัตติ ดังนี้ 

    “ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการในชั้นเงินเดือนชั้น ๑ ชั้นเงินเดือนชั้น ๒  
และชั้นเงินเดือนชั้น ๓ สูงขึ้นหนึ่งขั้นทุกปี โดยความเห็นชอบของ ก.อ. จนกว่าจะได้รับเงินเดือน  
ในขั้นสูงสุดของชั้นเงินเดือน เว้นแต่ข้าราชการอัยการผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ก.อ. จะมีมติ
ไม่ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการอัยการผู้นั้นสําหรับปีนั้นก็ได้”   
   คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๔๙

• รูปแบบที่ ๓  คําสงวนที่ขอตัดเฉพาะข้อความในอนุมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
ตัวอย่าง 

มาตรา ๖     มีการแก้ไข 
มาตรา ๖ (๓) 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์    ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“(๓) ค่าธรรมเนียมการส่งออกและคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียกเก็บได้ตาม

พระราชบัญญัตินี้” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๔  คําสงวนที่ขอตัดหมวด 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัดหมวด ..   
(กรรมาธิการ)    ชื่อหมวด .. ออกทั้งหมวด ดังนี้ 

      “หมวด .. 
.................................  

มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………..…….” 
 



 ๕๐

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติตัดหมวด .. ชื่อหมวด ..  
 ดังนี้ 

      “หมวด .. 
.................................  

มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 

• รูปแบบที่ ๕  คําสงวนที่ขอตัดมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือมีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัดมาตรา ../.. 
(กรรมาธิการ)    ออกทั้งมาตรา ดังนี้  
“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติตัดมาตรา...ออกทั้งมาตรา
ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑

ตัวอย่างที่ ๑ 
 มาตรา ๑๙     ไม่มีการแก้ไข 

นายกฤช อาทิตย์แก้ว                       ขอสงวนความเห็นโดยตัดมาตรา ๑๙ ออก 
(กรรมาธิการ)  ทั้งมาตรา ดังนี้   
“มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนแหงความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร

ราชการ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา จะมอบอํานาจใหเลขาธิการเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนก็ไดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
                       เลขาธิการจะมอบอํานาจของตนและอํานาจที่เลขาธิการไดรับมอบตาม     วรรค
หนึ่งใหแกรองเลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นก็ไดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดีขึ้นไป ตองมอบอํานาจเรื่องใด  
เรื่องหนึ่งตามที่กําหนดใหเลขาธิการเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็ได” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๒๒ มีการแก้ไข 
นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน ์    
นายเจริญ  ภักดีวานิช      
นายสิริวัฒน์  ไกรสินธ์ุ      
นายชรินทร์  หาญสืบสาย    
นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม    
และนายเจตน์  ศิรธรานนท์ ขอแปรญัตติตัดมาตรา ๒๒ ออก   

ทั้งมาตรา ดังนี้ 
 “มาตรา ๒๒  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีหรือการปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๒๑ ยอมไดรับความคุมครอง” 

  คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 



 ๕๒

• รูปแบบที่ ๖ คําสงวนที่ขอตัดวรรค  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัดความ  
(กรรมาธิการ)     ในวรรค.. ของมาตรา .. ออก ดังนี้ 

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติตัดความในวรรค..  
ของมาตรา .. ออก ดังนี้  

 “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๑๐                                   ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๐ วรรคสี่ 

นายกฤช อาทิตย์แก้ว                      ขอสงวนความเห็นโดยตัดความ 
(กรรมาธิการ)                        ในวรรคสี่ ของมาตรา ๑๐ ออก ดังนี้   
“ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน และในขณะนั้นยังไมมีแผนงาน 

โครงการหรืองบประมาณรองรับกรณีดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทํา
แผนงานหรือโครงการเรงดวนเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๑๔ มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๔ วรรคสาม 

นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์    
และนายทวีศักดิ์ คิดบรรจง                ขอแปรญัตติตัดความในวรรคสาม 

ของมาตรา ๑ ออก ดังนี้ 
 “การออกระเบียบตามวรรคสองใหคํานงึถึงผูแทนองคกรเกษตรกรและ

เกษตรกรโดยกระจายตามภูมิภาคและสาขาอาชีพ” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 



 ๕๓

• รูปแบบที่ ๗  คําสงวนที่ขอตัดอนุมาตรา  
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัด (..) 
(กรรมาธิการ)    ของมาตรา .. ออก ดังนี้    

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นโดยตัด (..)  
(กรรมาธิการ)    ในวรรค .. ของมาตรา .. ออก ดังนี้  

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๓) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติตัด (..)  
ของมาตรา ... ออก ดังนี้  

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 

๔) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติตัด (..) ในวรรค..  
ของมาตรา...  ออก ดังนี้  

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 



 ๕๔

ตัวอย่าง 
มาตรา ๑๔     ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) 

นางกีระณา  สุมาวงศ์ ขอแปรญัตติตดั (๕)  
     ในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๔ ออก ดังนี้     
“(๕ )  ในคดีแพ ง  คดีปกครอง  หรือกรณีมีขอ พิพาทที่ ตองดํ า เนินการ                 

ทางอนุญาโตตุลาการที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงาน
ของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอ
พิพาทกับรัฐบาลหรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับ
วาตางหรือแกตางใหก็ได” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕

ส่วนที่ ๔  
การเขียนคําสงวนในส่วนคํานิยาม 

 

 
การแสดงคําสงวนในส่วนคํานิยามมีหลักการเช่นเดียวกับการแสดงคําสงวนที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการตัดหรือเพิ่มข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ตามหลักการ    
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เนื่องจากมาตราที่ว่าด้วยบทนิยามศัพท์จะมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ 
เนื้อหาของมาตราบทนิยามศัพท์จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นคํานิยามเรียงลําดับ แต่ละคํานิยามจะให้
ความหมายกํากับ เมื่อจบเนื้อหาของคํานิยาม และเริ่มคํานิยามใหม่จะย่อหน้าหรือเริ่มวรรคใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติทั่วไปที่จะแบ่งเนื้อออกเป็นอนุมาตรา หรือวรรค ให้เขียนแจกแจง     
เป็นรายคํานิยามตามลําดับเฉพาะคํานิยามที่มีการสงวนและพอใจด้วยตัวหนาในเครื่องหมาย
อัญประกาศ “.....” ซึ่งมีแนวทางการเขียน ดังนี้ 

 
 

• รูปแบบที่ ๑  คําสงวนที่ขอตัดและเพิ่มข้อความในคํานิยาม 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)      

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
““...................” ..............................................………………..…………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 
 
 
 



 ๕๖

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข 
“ผลิตภัณฑ์อาหาร” 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม  
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 
และนางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)   
““ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรม” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็น

อาหารผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของอาหารผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับคนหรือสัตว์ที่ผลิตจากผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นไม่ว่าจะแปรรูปแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แต่ไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรกรรมที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว” 

 
ตัวอย่างที่ ๒ 

มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข 
“องค์กรเกษตรกร” 

นายวรินทร์ เทียมจรัส ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
““องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง    

สหกรณ์นิคมการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๒  คําสงวนที่ขอตัดข้อความเพียงอย่างเดียวในคํานิยาม 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)        

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 
 
 



 ๕๗

 
๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
““...................” ..............................................………………..…………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่าง 
มาตรา ๔     ไม่มีการแก้ไข 
“หน่วยงานของรัฐ” 

นายอนุรักษ์ นิยมเวช ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ       

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๓  คําสงวนที่ขอตัดคํานิยาม 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
““...................” ..............................................………………..…………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 

 



 ๕๘

• รูปแบบที่ ๔  คําสงวนที่ขอเพิ่มข้อความเพียงอย่างเดียวในคํานิยาม 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)    

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    “...................................” 

นาย .............................. ขอแปรญัตติ ดังนี้  
““...................” ..............................................………………..…………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 
มาตรา ๔     ไม่มีการแก้ไข 
“องค์กรเกษตรกร” 

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม   ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     
““องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง     

สหกรณ์นิคม ชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน   
ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรตามกฎหมาย    
ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และองค์กร
ดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม” 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙

ตัวอย่างที่ ๒ 
มาตรา ๔     ไม่มีการแก้ไข 
“ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น” 

รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
““ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรม 

โดยตรง และพืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนด แต่ไม่รวมถึงผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

• รูปแบบที่ ๕  คําสงวนที่ขอเพิ่มคํานิยาม 
๑) เพิ่มคํานิยามคําแรก 

๑.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    (“...................................”) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นเพิ่มคํานิยาม 
(กรรมาธิการ)    ก่อนคํานิยามคําว่า “....................”  

ดังนี้ 
  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๑.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    (“...................................”) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มคํานิยามก่อนคํานิยาม 
คําว่า “....................” ดังนี้ 

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 



 ๖๐

 
๒) เพิ่มคํานิยามระหว่างคํานิยาม 

๒.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    (“...................................”) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นเพิ่มคํานิยาม 
(กรรมาธิการ)    ระหว่างคํานิยามคําว่า “....................”  

และ “....................” ดังนี้ 
  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    (“...................................”) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มคํานิยามระหว่าง 
คํานิยามคําว่า “....................”  
และ “....................” ดังนี้ 

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

๓) เพิ่มคํานิยามคําท้าย 
๓.๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 

    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
    (“...................................”)  

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นเพิ่มคํานิยาม 
(กรรมาธิการ)    หลังคํานิยามคําว่า “....................”  

ดังนี้ 
  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

 
 
 
 



 ๖๑

 
๓.๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
(“...................................”) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติเพิ่มคํานิยามหลังคํานิยาม 
คําว่า “....................” ดังนี้ 

  ““...................” ..............................................………………..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่าง 
มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข 
(“ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร” 
 และ “ผลิตภัณฑ์พืชพลังงาน”) 

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ ขอแปรญัตติเพิ่มคํานิยามคําว่า  
“ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร” และ 

  “ผลิตภัณฑ์พืชพลังงาน”  
ระหว่างคํานิยามคําว่า “ผลิตภัณฑ์อาหาร” 
และ “ค่าธรรมเนียมการส่งออก” ดังนี้ 

““ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเพื่อใช้เป็น 
สมุนไพรที่มิใช่อาหาร 

“ผลิตภัณฑ์พืชพลังงาน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒

ส่วนที่ ๕  
การเขียนคําสงวนในรูปแบบอื่น ๆ 

 

 
  ในส่วนที่ ๕ นี้เป็นการนําเสนอการเขียนคําสงวนในรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะและ
แตกต่างจากหลักเกณฑ์การเขียนคําสงวนทั่วไป ในทางปฏิบัติผู้จัดทํารายงานอาจพบรูปแบบ    
การสงวนความเห็นของกรรมาธิการหรือการสงวนคําแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่แตกต่างจาก
การเขียนคําสงวนทั่วไป ซึ่งผู้จัดทํารายงานสามารถเขียนคําสงวนตามแนวทางการเขียนคําสงวน   
ที่นําเสนอในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามบางคร้ังคําสงวนของผู้สงวนมีลักษณะเฉพาะ              
ที่ไม่เหมือนกับรูปแบบการเขียนคําสงวนที่นําเสนอไว้ในเอกสารนี้ ผู้จัดทํารายงานคงต้องศึกษา
รูปแบบและแนวทางการเขียนคําสงวนแล้วนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ละกรณี 
 

• รูปแบบที่ ๑  การเขียนคาํสงวนที่ขอแก้ไขทุกคําที่ปรากฏในร่างพระราชบญัญตั ิ
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม 
 (กรรมาธิการ)    คําว่า “...............” เป็น “...............” 

ในชื่อร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ....) 
และให้แก้ไขเพิ่มเติมทุกคําที่ปรากฏ 
ในร่างพระราชบัญญัตินี้  

 
๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมคําว่า 
“...............” เป็น “...............” 
ในชื่อร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ....) 
และให้แก้ไขเพิ่มเติมทุกคําที่ปรากฏ 
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 



 ๖๓

• รูปแบบที่ ๒  การเขียนคําสงวนที่ขอตัดมาตราและที่ปรากฏมาตรานั้นในที่อื่น 
๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นตัดมาตรา .... 
 (กรรมาธิการ)    และที่ปรากฏในมาตราอื่น ๆ ที่มี 

คําว่า “มาตรา ....” ดังนี้ 
  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 
 

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติตัดมาตรา .... และที่ 
ปรากฏในมาตราอื่น ๆ ที่มีคําว่า 
“มาตรา ....” ดังนี้ 

“มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
  - การเขียนคําสงวนที่ขอตัดมาตราและที่ปรากฏมาตราในที่อื่นนั้น สามารถ
เขียนคําสงวนได้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ให้เขียนในรูปของการตัดข้อความในมาตรา โดยต้องเขียน
คําสงวนที่มีข้อความที่ต้องการตัดนั้นให้ครบทุกมาตรา 
 

• รูปแบบที่ ๓  การเขียนคําสงวนใหค้งไว้ตามรา่งที่สภาผู้แทนราษฎร                    
    ให้ความเห็นชอบ 

  การเขียนคําสงวนให้คงไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบ 
จะมีข้ึนเฉพาะกรณีที่คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดอนุมาตรา วรรค หรือมาตราใด 
ซึ่งแตกต่างจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น กรณีดังกล่าว       
จะไม่เกิดข้ึนในกรณีของสมาชิกวุฒิสภาที่สงวนคําแปรญัตติ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

- กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     มีการแก้ไข (คณะกรรมาธิการตัดออก) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็นคงมาตรา .... ไว้ 
 (กรรมาธิการ)    ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว 
 

 



 ๖๔

• รูปแบบที่ ๔  การเขียนคําสงวนใหเ้พิ่มวรรคแรกและยังให้คงข้อความ 
                        ในวรรคแรกโดยเลื่อนเป็นวรรคที่สอง 

กรณีคณะกรรมาธิการมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งหรือวรรคแรก
หรืออนุมาตราแรกนั้นใหม่ โดยยังคงประสงค์ข้อความในวรรคแรกหรือนุมาตราแรกนั้นเพียงแต่ให้
เลื่อนวรรคแรกหรืออนุมาตราแรกนั้นเป็นวรรคถัดไปหรือวรรคสองหรืออนุมาตราสอง แล้วแต่กรณี 
มีแนวทางการเขียน ดังนี้ 
      (๑)  ให้นําข้อความเดิมซึ่งเป็นวรรคหนึ่งหรืออนุมาตราหนึ่งนั้นมาเป็นข้อความหลัก
และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมาธิการมีความประสงค์ โดยใช้การตัดข้อความด้วยการขีดทับ
หรือการเพิ่มข้อความด้วยการขีดเส้นใต้ตามแนวทางการจัดทําร่างปกติ 
      (๒) ข้อความเดิมในวรรคหนึ่งหรืออนุมาตราหนึ่งที่คณะกรรมาธิการยังประสงค์ให้
คงไว้โดยให้เลื่อนเป็นวรรคสองหรืออนุมาตราสองนั้น ให้นําข้อความเดิมดังกล่าวมาเขียนเป็นวรรค
ใหม่หรืออนุมาตราใหม่เสมือนเป็นการเพิ่มวรรคสองหรืออนุมาตราสองขึ้นใหม่ด้วยการขีดเส้นใต้ 
ถัดจากวรรคหนึ่งหรืออนุมาตราหนึ่ง แล้วแต่กรณี ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม (๑) 
  มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

๑) กรรมาธิการสงวนความเห็น 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
(กรรมาธิการ)     

  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

(ความเดิมของวรรคหนึ่ง) ..................................................................................... 
..............................................................................................................................................” 
  

๒) สมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ 
    มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................  ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
  “มาตรา .... ..............................................……………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

(ความเดิมของวรรคหนึ่ง) ..................................................................................... 
..............................................................................................................................................” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 

ตัวอย่าง 
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 



 ๖๕

นาย ..............................  ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง     
ก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ        
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได ้

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว” 

คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖๖

ส่วนที่ ๖  
การเขียนคําแปรญัตติในกรณีผู้แปรญัตติพอใจ 

 

 
  ด้วยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากําหนดให้การนําเสนอรายงานนั้นนอกจากต้อง
เสนอการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือการสงวนความเห็นของกรรมาธิการแล้ว       
ยังให้ระบุด้วยว่าถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
ในการจัดทํารายงานจึงได้กําหนดให้การแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอคําแปรญัตติแม้ต่อมา
จะพอใจไม่ขอสงวนคําแปรญัตติของตนไว้แล้วก็ตาม ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย พร้อมทั้งเหตุผล   
ที่ทําให้ผู้แปรญัตติไม่ติดใจที่จะสงวนคําแปรญัตติ เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมแบบเบื้องต้นที่ใช้
ประจําเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนคําแปรญัตติในกรณีผู้แปรญัตติพอใจ อย่างไรก็ตามผู้จัดทํา
รายงานสามารถปรับรูปแบบการเขียนในส่วนของเหตุผลที่ทําให้ผู้แปรญัตติพอใจให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงเพื่อความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
  การเขียนคําแปรญัตติในกรณีผู้แปรญัตติพอใจ จะประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ      
ชื่อผู้แปรญัตติ ความนําที่ขอแปรญัตติซึ่งจะลงท้ายคําว่า “ไว้” ขณะที่การเขียนคําสงวนของ
กรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาจะลงท้ายคําว่า “ดังนี้” เหตุผลที่ทําให้ผู้แปรญัตติพอใจ  และ
ข้อความ “ผู้แปรญัตติพอใจ” ข้อความทั้ง ๔ ส่วนนี้พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ และไม่ต้องแสดง
ข้อความที่ขอแปรญัตติไว้ 
  ตัวอย่างรูปแบบการเขียนพร้อมเหตุผลตามข้อเท็จจริงที่ทําให้ผู้แปรญัตติพอใจ    
มีดังนี้ 
 
• รูปแบบที่ ๑  คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว  

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 
 

• รูปแบบที่ ๒  คณะกรรมาธิการได้แก้ไขแล้ว  
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการได้แก้ไขแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 
 
 
 



 ๖๗

• รูปแบบที่ ๓  คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้แก้ไขแล้ว  
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการ 
และได้แก้ไขแล้ว    ผู้แปรญัตติพอใจ 
 

• รูปแบบที่ ๔  คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้แก้ไขบางส่วน               
                     แล้ว 

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการ 
และได้แก้ไขบางส่วนแล้ว   ผู้แปรญัตติพอใจ 
 

• รูปแบบที่ ๕  คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและได้แก้ไขแล้ว  
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย ..............................   ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการเห็นด้วย 
กับผู้แปรญัตติและได้แก้ไขแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 

• รูปแบบที่ ๖  คณะกรรมาธิการได้แก้ไขและได้ชี้แจงแล้ว  
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการได้แก้ไข 
และได้ชี้แจงแล้ว    ผู้แปรญัตติพอใจ 

• รูปแบบที่ ๗  คณะกรรมาธิการได้ตัดออกแล้ว  
มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 

นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการได้ตัดออกแล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 

• รูปแบบที่ ๘  คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการและได้นําไปบัญญัติ 
                   ไว้ในมาตรา ..... แล้ว  

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้  
คณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการ 
และได้นําไปบัญญัติไว้ในมาตรา ..... แล้ว ผู้แปรญัตติพอใจ 



 ๖๘

 
• รูปแบบที่ ๙  คณะกรรมาธิการเห็นด้วยและได้บัญญัติเพิ่มให้แล้ว  

มาตรา ....     ไม่มีการแก้ไข (หรือ มีการแก้ไข) 
นาย .............................. ขอแปรญัตติไว้ 
คณะกรรมาธิการเห็นด้วย 
และได้บัญญัติเพิ่มให้แล้ว  ผู้แปรญัตติพอใจ 

 


