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สารบัญ 
 
 หัวขอ้ หน้า 
 
 สรุปสาระส าคญั ก 

 บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 บทที่ ๒ หลักวชิาการและแนวคิดเกีย่วกับรฐัสภา ๕ 
  กระบวนการตรากฎหมายและการลงมติ 
  ๒.๑ โครงสร้าง หน้าทีแ่ละอ านาจของรฐัสภา ๕ 
  ๒.๒ กระบวนการตรากฎหมาย ๙ 
  ๒.๓ หลักการส าคญัของญตัตแิละการลงมติ ๑๖ 

 บทที่ ๓ แนวทางการจดัท าตารางถามมติ ๒๖ 

 บทที่ ๔ รูปแบบของตารางถามมต ิ ๓๑ 
  ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ๓๑ 
   หรือรา่งพระราชบัญญัตฉิบบัแรก 
   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
   หรือรา่งพระราชบัญญัตฉิบบัปรับปรงุ  
   และรา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
   หรือรา่งพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอื่น 
   ๔.๑.๑ กรณีคณะกรรมาธิการไมม่ีการแก้ไข  ๓๑ 
    ไม่มีกรรมาธกิารสงวนความเห็น 
    และไม่มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตต ิ 
   ๔.๑.๒ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ๓๒ 
   ๔.๑.๓ กรณีกรรมาธิการสงวนความเห็น ๓๔ 
   ๔.๑.๔ กรณีสมาชิกสงวนค าแปรญัตต ิ ๔๐ 
   ๔.๑.๕ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  ๕๑ 
    และมีกรรมาธิการสงวนความเหน็ 
   ๔.๑.๖ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  ๖๓ 
    และมีสมาชิกสงวนค าแปรญตัติ 
   ๔.๑.๗ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  ๗๖ 
    มีกรรมาธิการสงวนความเหน็  
    และมีสมาชิกสงวนค าแปรญตัติ 
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  ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ๘๐ 
   หรือรา่งพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติม 
   ๔.๒.๑ กรณีมาตราคลุมไม่มกีารแกไ้ข ๘๑ 
   ๔.๒.๒ กรณีมาตราคลุมมีการแกไ้ข ๘๖ 
  ๔.๓ การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมต ิและการถามมติ ๘๘ 
   บัญชีท้ายร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
   หรือรา่งพระราชบัญญัต ิ
  ๔.๔ การถามมติข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ๘๙ 

 บรรณานุกรม  

 ภาคผนวก 
ก. ค าสั่งส านักงานประธานวฒุสิภา ที่ ๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง ยกเลิกและแต่งตัง้คณะท างานจัดการความรู้ 
ของส านักงานประธานวฒุิสภา 

ข. ค าสั่งส านักงานประธานวฒุสิภา ที่ ๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจดัการความรู้ 
ของส านักงานประธานวฒุิสภา (เพิ่มเติม) 

ค. ค าสั่งส านักงานประธานวฒุสิภา ท่ี ๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจตารางถามมติ 
ร่างพระราชบัญญัต ิ  

 ข. ตารางถามมติร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
  ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ....  
 ค. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ย 
  การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. .... สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 
  และใบแก้ไขรายงาน 
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สรุปสาระส าคัญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้รัฐสภา 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  โดยให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
จ านวน ๕๐๐ คน และให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จ านวน ๒๐๐ คน และในระหว่างที่ยังไม่มี 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน 
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐ สภา 
ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 หน้าที่และอ านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  โดยวิธีการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดให้การพิจารณาต้องกระท าเป็น ๓ วาระตามล าดับ 
กล่าวคือ การพิจารณาในวาระที่หนึ่งเป็นการพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น หรือไม่ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาแล้ว จะเป็นการพิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง แต่ในกรณีที่ 
สภาลงมติในวาระที่หนึ่งไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
ส าหรับการพิจารณาในวาระที่สองนั้น เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้นหรือกรรมาธิการเต็มสภาก็ได้ โดยในการพิจารณาวาระที่สองนี้ 
คณะกรรมาธิการและสมาชิกสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติที่รับหลักการไว้ในวาระท่ีหนึ่งได้ 
แต่การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นจะต้องไม่เกินหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งการแก้ไข 
ของสมาชิกจะเรียกว่า “การสงวนค าแปรญัตติ” นอกจากนี้ กรรมาธิการที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการ (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย) ยังสามารถขอ “สงวนความเห็น” ของตนเพ่ือให้ 
ที่ประชุมมีมติได้อีกด้วย และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่สองเสร็จแล้ว จะเป็นการพิจารณาต่อไป 
ในวาระที่สาม เพ่ือให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย หรือไม่ ซึ่งในการพิจารณา 
ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายและในกรณีที่สภาลงมติสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภา  ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานาเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไป  
ตามรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่สาม ไม่สมควรประกาศร่างพระราชบัญญัติใช้ 
เป็นกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นอันตกไป 
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 การท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม ซึ่งได้แก่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเป็นการท าหน้าที่ที่มีความส าคัญ 
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการพิจารณาที่ที่ประชุมสภาจะต้องมีมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
กรรมาธิการมีการสงวนความเห็น หรือสมาชิกมีการสงวนค าแปรญัตติ ซึ่งในหนึ่งมาตรา อาจมีได้ทั้ง  
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ และการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนค าแปรญัตติเป็นจ านวนมากและหลายประเด็น  
จะท าให้การถามมติมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมจะต้อง 
ถามมติเพ่ือให้ที่ประชุมมีมติให้ครบทุกประเด็น และให้สิทธิทุกฝ่ายได้แสดงความ เห็นของตน 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติจะต้องให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านกฎหมายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระทีส่อง 
ให้กับผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
 ส านักงานประธานวุฒิสภา มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการประกอบ 
การพิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้แก่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม ดังนั้น การสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายในการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองให้กับผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จึงเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งประการหนึ่งของส านักงานประธานวุฒิสภา และส าหรับการสนับสนุน  
ข้อมูลด้านกฎหมายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวาระที่สองแก่ผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในปัจจุบัน นั้น ส านักงานประธานวุฒิสภา ได้มีการจัดท าเอกสารที่เรียกว่า  
“ตารางถามมติ” ขึ้น โดยมุ่งประสงค์ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้พิจารณาก่อนขึ้นท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
และใช้ประกอบการท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ สอง 
โดยตารางถามมติดังกล่าวจะท าให้ผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมทราบว่ามาตราทีก่ าลงัพิจารณาอยู่นัน้ 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือมีกรรมาธิการสงวนความเห็น หรือมีสมาชิกสงวนค าแปร 
ญัตติ หรือไม่ หากมี มีผู้สงวนความเห็นหรือผู้สงวนค าแปรญัตติกี่ฝ่าย ฝ่ายละกี่คน และเป็นการสงวน  
ในประเด็นใดบ้าง ตลอดจนมีประเด็นการสงวนที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  นอกจากนี้ ยังมีการเสนอ 
แนวทางในการถามมติในแต่ละมาตราไว้ด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมสามารถ  
ควบคุมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถามมติจากที่ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถว้น 
ในทุกประเด็น รวมถึง สามารถให้สิทธิกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการ ผู้สงวนความเห็น  
และสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติได้อภิปรายเพื่อแสดงความเห็นของตน 
 คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของส านักงานประธานวุฒิสภา ได้มองเห็นความส าคัญในการ
จัดท า “ตารางถามมติ” จึงได้รวบรวมกระบวนการจัดท ามาเพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการในการศึกษา 
ค้นคว้าของนิติกรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรในต าแหน่งอื่นที่สนใจ เพ่ือประ โยชน์ 
ในกระบวนการนิติบัญญัติขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเรื่อง 
 รัฐสภาเป็นองค์กรหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยมีความส าคัญในฐานะสถาบันนิติบัญญัติ 
มีหน้าที่และอ านาจหลัก คือ การตรากฎหมาย การให้ความเห็นชอบเรื่องส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของประเทศ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร โดยวิธีการที่รัฐธรรมนูญ       
ได้ก าหนดไว้ การด าเนินงานของรัฐสภาจึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ
การประชุมสภาและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประชุมสภามีข้อบังคับเป็นกติกาส าหรับ 
ใช้ในการประชุม การด าเนินงานประชุมสภาในแต่ละครั้งต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะ
เป็นการเตรียมการก่อนประชุม การด าเนินการประชุม และการด าเนินการภายหลังการประชุม  
เนื่องจากการประชุมสภามีลักษณะพิเศษต่างจากการประชุมโดยทั่วไป เช่น ลักษณะการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อเรื่องในการประชุมและการอภิปราย เป็นต้น  
 ภารกิจที่ส าคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาซึ่งเป็นหน้าที่  
หนึ่งที่มีความส าคัญของรัฐสภา โดยอาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติโดยที่ประชุมของรัฐสภามีกระบวนการพิจารณาแบ่งออกเป็น วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ 
วาระที่สอง การพิจารณารายมาตรา และวาระที่สาม การพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจึงมีขั้นตอนที่ส าคัญคือการพิจารณาเนื้อหาเรียงตามมาตรา ซึ่งโดยปกติ 
ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาจากรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ การพิจารณาในขั้นตอนนี้จึงมีความส าคัญ เพ่ือหาข้อยุติในเนื้อหาของ  
ร่างพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเห็นต่างต่อเนื้อหาของมาตรานั้น ๆ จึงมีกระบวนการ 
ในการลงมติ ซึ่งการหาข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ นั้น ประธานในที่ประชุมสภาจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ    
ในการถามมติต่อที่ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละมาตรา  โดยเฉพาะในกรณีที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีการแก้ไขและมีสมาชิกสภาสงวนความเห็น      
การลงมติซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาการลงมติเป็นการหาข้อยุติหรือข้อพิจารณาในปัญหาใดปัญหา
หนึ่งหรือญัตติใดญัตติหนึ่งในการประชุมสภานั้น ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วการลงมติแต่ละครั้งข้อบังคับการ
ประชุมสภาก าหนดให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นมติของสภา ยกเว้นในบางกรณีรัฐธรรมนูญ
และข้อบังคับการประชุมสภาอาจก าหนดให้การลงมติถือเสียงเป็นอย่างอื่น 
 ส านักงานประธานวุฒิสภา มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ 
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้แก่ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา โดยเฉพาะ  
การท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภา ข้าราชการในต าแหน่งนิติกรของส านักงานประธานวุฒิสภา  
จึงมีท าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แก่ประธานวุฒิสภาและ 
รองประธานวุฒิสภา ในประเด็นการถามมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายมาตรา เพ่ือเป็นแนวทาง 
ให้กับประธานและรองประธานสภาในการถามมติต่อที่ประชุมสภา เรียกชื่อว่า “ตำรำงถำมมติ” 
กล่าวคือ เป็นตารางสอบถามเพ่ือลงมติในการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่ สอง ขั้นการพิจารณา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เรียงมาตราในที่ประชุมสภาส าหรับผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาเพื่อใช้ประกอบการถามมติในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายมาตรา ซึ่งแนวคิดในการด าเนินการจัดท าข้อมูลการถามมตินั้น        เป็น
แนวท่ีคิดริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย ร.ต.อ. หญิง วิรัญญา ประสพสุข ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ริเริ่มจัดท าข้อมูลการถามมติการพิจารณา       
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองขั้นการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา โดยการบันทึกด้วยลายมือ 
แสดงข้อมูลการถามมติรายมาตราในวาระที่สอง เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายบุญทัน ดอกไธสง  
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในขณะนั้น ซึ่งพลตรี มนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา และนายพิเชษฐ 
พัฒนโชติ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ได้เห็นพ้องว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ร่างกฎหมายในวาระที่สอง ต่อมา จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดท าตารางถามมติมาเป็นล าดับ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานของส านักงานประธานวุฒิสภา เพ่ือท าการศึกษา 
วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบตารางถามมติให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถามมติของประธาน 
ในที่ประชุมสภา  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในกระบวนการจัดท าตารางถามมติเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อนิติกรในส านักอื่น ๆ ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในทาง 
วิชาการเกี่ยวกับการจัดท าตารางถามมติ คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในกระบวนการจัดท าตารางถามมติ  จึงได้ท าการรวบรวมเนื้อหาและ
กระบวนการในการจัดท าตารางถามมติ เพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้าของนิติกร        
ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคลากรในต าแหน่งอื่น ๆ ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า  ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาถึงแนวความคิดและแนวคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  
ตราพระราชบัญญัติ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นมา และกระบวนการด าเนินการจัดท าตารางถามมติในกระบวนการ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของที่ประชุมรัฐสภา 
 3. ใช้เป็นแนวทางให้กับข้าราชการในต าแหน่งนิติกรส านักงานประธานวุฒิสภาหรือบุคลากร  
ที่มีความสนใจในการจัดท าตารางถามมติ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมที่เกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะการท าหน้าที่ของนิติกรในสังกัดส านักงานประธานวุฒิสภาในการจัดท า  
ตารางถามมติ เพ่ือศึกษารวบรวมจัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติในประเด็นตารางถามมติ 
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1.4 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา ผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ  
ทางกฎหมาย ๆ เพื่อทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  
1.5 ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม และกระบวนการในการ 
จัดท าตารางถามมติที่เกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 2. ใช้เป็นเอกสารประกอบการท าหน้าที่ของประธานและรองประธานสภา รวมถึงผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 3. ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาของนิติกรหรือบุคลากรที่มีความสนใจได้น าไปศึกษาหรือการท าหน้าที่ 
ในการจัดท าตารางถามมติหรือภารกิจงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
หลักวิชาการและแนวคิดเก่ียวกับรัฐสภา กระบวนการตรากฎหมายและการลงมติ 

 
 นับแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศตลอดมา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๖๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติและหลักการหลาย
ส่วนที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของหน้าที่และอ านาจของ 
สถาบันหลัก ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ตลอดจนองค์กรอิสระ ส าหรับองค์กร 
ฝ่ายนิติบัญญัติเองแมจ้ะมกีารเปลี่ยนในหลักการเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่บางประการ เช่น การเสนอชื่อ 
บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี วิธีการค านวณสัดส่วนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และที่มาของสมาชิกวุฒิสภา อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยังคงบัญญัติให้การพิจารณากฎหมายเป็นอ านาจและหน้าที่ของรัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา เช่นเดียวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ที่ผ่านมา การน าเสนอเนื้อหาในบทที่ 2 นี้ 
จะได้น าเสนอเนื้อหาโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจของรัฐสภา กระบวนการตรากฎหมาย และหลักการ 
ส าคัญของญัตติและการลงมติ ซึ่งจะได้น าเสนอเนื้อหาตามล าดับต่อไป 
 
2.1  โครงสร้าง หน้าที่และอ านาจของรัฐสภา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด 7 บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วย 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1.1 สภาผู้แทนราษฎร 
   สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกจานวน ๕๐๐ คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจาก 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน ๓๕๐ คน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
จ านวน ๑๕๐ คน สภาผู้แทนราษฎรมีอายุคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และในระหว่างอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรจะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้  
ส าหรับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
   (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียง 
ลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ  ๑ คน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ได้คนละ ๑ คะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 
   (๒) ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
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   (๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมืองที่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ 
พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
   (๔)  กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียง  
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และไม่ให้ 
นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ 
โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 
  2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
   (๑) พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจึงจะมีสิทธิ 
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
   (๒) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อ 
พรรคละ ๑ บัญชีโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากัน  และไม่ซ้ ากับรายชื่อ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
   (๓) การจดัท าบัญชีรายชื่อ ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
ด้วยโดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง 
  3) การค านวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
   (๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดของ 
สภาผู้แทนราษฎรคือ ๕๐๐ คน 
   (๒) น าผลลัพธ์ตามข้อ (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือง 
แต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่ได้รับ 
ให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะมีได้ 
   (๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะมีได้  ลบด้วยจ านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ1 
 
 
 
 
 
                                                           

1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560),  น. 35-36. 
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 2.1.๒  วุฒิสภา 
   วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน ๒๐๐ คน มีก าหนดคราวละ ๕ ปีนับแต่วันประกาศ 
ผลการเลือกตั้ง โดยสมาชิกวุฒิสภามีที่มา ดังนี้ 
  ๑) สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
ของสังคม ในแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
  2) การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและ 
รับสมัครการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมี 
จากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการ 
อื่นที่จ าเป็นเพ่ือให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าว 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะก าหนดไม่ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน 
หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการ  
คัดกรองก็ได้ การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับ 
ประเทศ เพื่อให้สมาชกิวฒุิสภาเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทยในระดบัประเทศ 
  ๓) ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบจ านวน ๒๐๐ คน ไม่ว่าเพราะเหตุ 
ต าแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อ 
บุคคลที่ส ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา 
เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน ๑ ปี ให้ด าเนินการ 
เลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีนี้ 
ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่2 
 
 2.1.๓  หน้าที่และอ านาจของรัฐสภา 
   รัฐสภาเป็นองค์กรที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  มีสมาชิกรัฐสภา 
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการภายในขอบเขตและวิธีการ 
ที่รัฐธรรมนูญ  และข้อบังคับการประชุมสภาได้บัญญัติไว้  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕6๐ ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของรัฐสภาไว้พอสรุปได้ ดังนี้ 
  1) อ านาจในการตรากฎหมาย เป็นอ านาจในการออกพระราชบัญญัติ การแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกพระราชบัญญัติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายต่าง ๆ 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพราะการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องมีกฎหมายเป็นกรอบในการด าเนินการกฎหมายต่าง  ๆ ที่ใช้เป็นหลักหรือแม่บทที่ส าคัญ 
โดยจะต้องตราขึ้นมาตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของรัฐสภาที่จะแสดงออกและให้ความยินยอมในการน ากฎหมายนั้น ๆ ออกใช้บังคับ 

                                                           
2 เพิ่งอ้าง, น. 42-43. 



๘ 

 

  2) อ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน 
ของคณะรัฐมนตรี หรือฝ่ายบริหารด้วยวิธีการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ คือ การตั้งกระทู้ถามการขอ 
เปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร 
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ และการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันอาจส่งผลให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่งได้ ซึ่งนับเป็น 
หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ที่ให้มีการถ่วงดุลอ านาจ 
ระหว่างกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อ านาจเกินขอบเขต จนอาจท าให้ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน 
   นอกจากนี้ ยังควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี โดยการก าหนด 
ให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบริหารประเทศต่อรัฐสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันเข้ารับหน้าที่ ซึ่งการแถลงนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าการด าเนินการ 
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐนี้จะด าเนินการอย่างไร ในระยะเวลาใด และต้องจัดท ารายงานแถลง 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ในแต่ละปีคณะรัฐมนตรี 
ต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแสดงมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐในแต่ละเรื่อง รวมทั้งต้องมีแผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบาย 
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการก าหนดให้ชัดเจนนี้ท าให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐของคณะรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น 
  ๓) อ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของชาติในกรณีต่าง ๆ ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ดังนี้ 
   (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
   (๒)  การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 
   (๓) การให้ความเห็นชอบการปิดสมัยประชุมสมัยสามัญของรัฐสภาก่อนครบก าหนด 
เวลา ๑๒๐ วัน 
   (๔)  การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการ 
แผ่นดิน 
   (๕) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้  กรณีอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
   (๖)  การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
   (๗)  การให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 



๙ 

 

  4) หน้าที่และอ านาจให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นต้น3 
 
2.2  กระบวนการตรากฎหมาย 
 กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและเป็นหน้าที่และอ านาจ 
หลักที่ส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ กระบวนการตรากฎหมายจึงต้องมีกระบวนการที่เป็นไป  
ตามรัฐธรรมนูญก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.2.1 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน า  
และยินยอมของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและ 
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 

                                                           
3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ระบบงานรัฐสภา 2555, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555), น. 29-32. 



๑๐ 

 

   การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๘๐ วัน
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอมาแล้วแต่กรณี 
   ๒) เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ให้รัฐสภา 
ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความเห็น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
    (๑) กรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วง
ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
    (๒)  กรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ทักท้วงโดยเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความ ใดขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญหรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอ 
ความเห็นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ 
ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในการนี้  ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา 
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด าเนินการ 
ต่อไป 
  ๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา   
ถ้าไม่มีกรณีต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
  ๔) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วไม่ได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 
๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว4 
 

                                                           
4 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น. ๕๑-๕๒. 



๑๑ 

 

 2.2.๒ การตราพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติที่ ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

   ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ๑) คณะรัฐมนตร ี
  ๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ คน 
  ๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หากร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรอง 
ของนายกรัฐมนตรี 

  กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร 

  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ ดังนี้ 
  วาระที่ ๑ เป็นการพิจารณาหลักการทั่วไปของร่างพระราชบัญญัติว่าสมควรจะลงมติ 
รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติและการลงมติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อน 
รับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติ 
  ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ  และในขั้น 
รับหลักการไม่ เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินแต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพ่ิมเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันที่มีกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ 
เป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไข 
เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
  ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ให้สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่ ๒ แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ใดร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 
 



๑๒ 

 

  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติโดยอาจพิจารณา 
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภาก็ได้ ซึ่งตามปกติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง ส่วนการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ 
ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอหรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า  ๒๐ คน 
และที่ประชุมอนุมัติ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
ที่สภาตั้งนั้น สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการสามัญ หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณา 
ก็ได้ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น  ถ้าสมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไข 
เพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ 
ภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  เว้นแต่สภาจะได้ 
ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น โดยที่การแปรญัตติปกติต้องแปร 
เป็นรายมาตรา และการแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับ 
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
   ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึง 
สภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ให้ความเห็นชอบ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ดังกล่าวนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจ 
แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
   (๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
   เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เสร็จแล้ว  ให้ เสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงร่างเดิม และการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา รายงาน 
นั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ 
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของ 
ผู้แปรญัตติหรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้สภา 
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะ 
ถ้อยค าหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตติหรือที่กรรมาธิการสงวน 
ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น 
  2) กรรมาธิการเต็มสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ 
และประธานของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย  ซึ่งการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 
 



๑๓ 

 

เต็มสภา เป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระที่ ๒ เรียงตามล าดับมาตรา 
รวมกันไป ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้ 
  วาระที่ ๓  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่  ๓ นี้ จะไม่มีการอภิปราย 
และให้ที่ ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ  ในกรณีที่ สภาลงมติ ไม่ ให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่สภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาด าเนินการ 
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาต่อไป 
  หากร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และคะแนน 
ที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรี 
อาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้ง หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น 
สมาชิกของแต่ละสภามีจ านวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา  หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี        
น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป แต่ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป5 

  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
  ๑) วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว  
และเสนอมายังวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ ท านองเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎร 
โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาระยะเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่ให้นับรวมระยะเวลา  
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
ส่งร่างพระราชบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน  
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ 
  ๒) ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่าวุฒิสภา 
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  ๓) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา  
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากไม่ได้แจ้งให้ถือว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 
 
 

                                                           
5 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น. 79-84. 



๑๔ 

 

  ๔) เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว หากผลการพิจารณาปรากฏว่า 
   (1) ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ได้รับความเหน็ชอบจากรัฐสภา ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรี 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มี 
ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น  ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
   (2) ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
   (3) ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 
    ก. ถา้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วัน  
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
    ข. ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกแห่ง 
สภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้ งสองต่างเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่ 
นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้  ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน 
๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่  
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภา 
ทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   (4) ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลา   
ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ส่ง 
ร่างพระราชบัญญตัิดงักล่าวให้แก่นายกรฐัมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรไีดร้ับรา่งพระราชบัญญัตแิล้ว ให้รอไว้ 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ 
ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว6 
 
 

                                                           
6 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น. ๕๖-๕๙. 



๑๕ 

 

 2.2.๓ การอนุมัติพระราชก าหนด 
   พระราชก าหนด คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้ใช้บังคับเช่นเดียวกับ 
พระราชบัญญัติโดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
ดังนั้น พระราชก าหนดจึงสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติได้  และเมื่อประกาศ 
พระราชก าหนดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงมีผลใช้บังคับได้ 

   ประเภทของพระราชก าหนด 
  ๑) พระราชก าหนดทั่วไป ตราขึ้นได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดพิบัติสาธารณะ 
  ๒) พระราชก าหนดเก่ียวด้วยภาษีอากรและเงินตรา ตราขึ้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรี 
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน 
และลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน 

  การอนุมัติพระราชก าหนด 
  ตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยนั้น อ านาจในการตรากฎหมายเป็นอ านาจ 
ของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เนื่องจากการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร 
ท าให้รัฐสภาไม่สามารถตรากฎหมายให้มีผลใช้บังคับในทันทีในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ 
จึงให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้อ านาจนิติบัญญัติได้ชั่วคราว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับที่จะ 
เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนส่วนรวม และเมื่อมีการตราพระราชก าหนดใช้บังคับแล้ว จะต้องเสนอ 
พระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภา เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งเป็นผู้แทน 
ของประชาชน ท าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าพระราชก าหนดนั้นสมควรใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
หรือไม่ 
  ๑) ก าหนดเวลาที่จะต้องเสนอพระราชก าหนดเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ 
   (๑) พระราชก าหนดทั่วไป คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชก าหนดทั่วไปต่อรัฐสภา 
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอ่ไปเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัย 
ประชุมสามัญจะเป็นการชักช้าคณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว 
   (๒) พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตรา คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชก าหนด 
เกี่ยวด้วยภาษีและเงินตราต่อรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า  ถ้าอยู่ 
นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการ 
ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว 
แต่ถ้าเป็นการตราพระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน าเสนอ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



๑๖ 

 

  ๒) การพิจารณาพระราชก าหนดของรัฐสภา การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด 
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยัน 
การอนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ  
  ๓) ผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด 
   (๑) พระราชก าหนดได้รับอนุมัติจากรัฐสภาพระราชก าหนดที่ได้รับอนุมัติจาก 
รัฐสภาแล้ว มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ซึ่งกรณีที่ถือว่ารัฐสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น 
มี ๒ กรณี ดังนี้ 
    ก. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนด 
    ข. สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
   (๒ ) พระราชก าหนดที่ ไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาให้พระราชก าหนดนั้นตกไป 
ไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 
และหากพระราชก าหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่ 
การไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล ซึ่งการไม่อนุมัติพระราชก าหนดมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
   (๓) กรณีที่ถือว่ารัฐสภาไมอ่นุมตัิพระราชก าหนดนั้นมี ๒ กรณี คือ สภาผู้แทนราษฎร 
ไม่อนุมัติพระราชก าหนด หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร7 
 
๒.3 หลักการส าคัญของญตัติและการลงมติ 

 2.๓.1 ความหมายของญัตติและความส าคัญของญัตติ  

  ญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะ 
ให้ปฏิบัติอย่างไรซึ่งในการเสนอเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณานั้น จะต้องเสนอเป็นญัตติ 
ญัตติเปรียบเสมือนกลไกอย่างหนึ่งในการด าเนินงานของรัฐสภา  เพราะญัตติทุกเรื่องย่อมมีจุดมุ่งหมาย 
อยู่ในตัวอันท าให้รู้ถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย  ญัตติจึงมีความส าคัญต่อ 
การด าเนินงานของรัฐสภาโดยสรุปได้ ๓ ประการ ดังนี้ 
  ๑) เป็นกลไกในการตรากฎหมาย กฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณานั้นไม่ว่า 
จะเป็นกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชน 
จะต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ อันเป็นญัตติที่จะก่อให้เกิดผลเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป 
 

                                                           
7 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น. ๘๐-๘๒. 

 



๑๗ 

 

  ๒) เป็นกลไกในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การควบคุมการบริหารราชการ 
แผ่นดิน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถกระท าได้คือ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย 
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันเป็นวิธีการควบคุมที่เด็ดขาด  
ซึ่งจะมีผลให้รัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรีตอ้งพ้นจากต าแหน่ง การเสนอญัตตดิังกล่าวนับเป็นกลไกที่ส าคญั 
ยิ่งในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๓) เป็นกลไกในการประชุมสภา ในการประชุมสภานั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ข้อตกลงในการด าเนินงานของสภาร่วมกัน  สมาชิกผู้ เข้าร่วมประชุมย่อมต้องการการประชุม 
ที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังความส าเร็จอย่างเป็นประชาธิปไตย ญัตติจึงเข้ามามีส่วนเป็นกลไกเพ่ือให้ 
การประชุมสภาบรรลุความมุ่งหมาย โดยญัตติต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการประชุมจะน ามาซึ่ง 
ความสะดวก  สามารถรักษาผลประโยชน์ของสภา  ปกป้องการฉวยโอกาสและสร้างความเป็น 
ประชาธิปไตย ลักษณะการเสนอญัตติ โดยปกติจะก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาทุกฉบับ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะจ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท 

  ลักษณะการเสนอญัตติ 
  ๑) ญัตติที่ เสนอด้วยวาจา ญัตติที่สามารถเสนอได้ด้วยวาจานั้น  จะต้องเป็นญัตติ 
ซึ่งข้อบังคับการประชุมก าหนดไว้ว่าให้เสนอด้วยวาจาได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญัตติที่เกี่ยวกับระเบียบ 
วิธีปฏิบัติในการประชุมสภา เพ่ือช่วยให้การพิจารณาญัตติหลักส าเร็จลง เช่น ญัตติขอปรึกษาหรือ 
ให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน หรือญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น 
  ๒) ญัตติที่ เสนอเป็นหนังสือ  โดยทั่วไปแล้ว ญัตติต้องเสนอเป็นหนังสือ  ซึ่งญัตติ 
ที่ก าหนดให้เสนอเป็นหนังสือนี้มักจะเป็นญัตติที่ส าคัญ เพื่อที่สมาชิกจะได้มีโอกาสน าไปศึกษาล่วงหน้า 
อันมีลักษณะเป็นญัตติหลักในตัวญัตตินั้นเอง เช่น ญัตติร่างพระราชบัญญัติ หรือญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญ หรือญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
เป็นรายบุคคล เป็นต้น 

  การพิจารณาญัตติ ญัตติต่าง ๆ เมื่อเสนอโดยถูกต้องแล้ว ประธานสภาก็จะน าเข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมตามกระบวนการพิจารณาญัตติแต่ละชนิด 
  1) การอภิปราย ในการแปรญัตตินั้น ประธานสภาจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น สนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็นของญัตติ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน 
ทั้งนี้ การอภิปรายจะต้องกระท าภายใต้ระเบียบข้อบังคับการประชุมของสภาที่ได้วางไว้ 
  2) การแปรญัตติ คือการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงค าหรือข้อความหรือรายละเอียด 
ในญัตติ โดยยังคงประเด็นของญัตติไว้ตามเดิมค าหรือข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่า 
“ค าแปรญัตติ” การแปรญัตติมีประโยชน์มากเพราะเป็นการท าให้สภาได้ข้อตกลงที่ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของที่ประชุมก่อนจะลงมติ หากไม่เปิดโอกาสให้มีการแปรญัตติก็จะท าให้
การพิจารณาญัตติต่าง ๆ ไม่คล่องตัว เพราะที่ประชุมอาจจะไม่เห็นด้วยกับญัตตินั้นเพียงเพราะค าหรือ 
ข้อความบางตอนเท่านั้น หรือที่ประชุมอาจจ าต้องเห็นด้วยกับญัตตินั้น ท้ัง ๆ ที่ต้องการค าหรือข้อความ 
ที่เหมาะสมกว่านั้นการแปรญัตติกระท าได้ ๓ วิธี คือ การเติมค าหรือข้อความ การตัดค าหรือข้อความ 
และการเปลี่ยนค าหรือข้อความ 



๑๘ 

 

  การขอแปรญัตติ เป็นการที่สมาชิกสภาขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าหรือข้อความ 
ในร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ การขอแปรญัตติจึงต้องท าการ 
เสนอญัตติภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ             
ขั้นคณะกรรมาธกิารท่ีสภาตัง้ สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ 
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันถัดจากวันที่สมาชิก 
รับหลักการแหง่ร่างพระราชบญัญตัิ เว้นแต่สภาจะไดก้ าหนดเวลาแปรญตัตสิ าหรับรา่งพระราชบัญญตันิัน้ 
ไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการก าหนดเวลาแปรญัตติหากสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติใดมีความยาก 
หรือมีปริมาณรายมาตราเป็นจ านวนมาก อาจก าหนดเวลาให้มากกว่าเจ็ดวันก็ได้ 

  ค าแปรญัตติ เป็นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความรายละเอียดหรือ
สาระส าคัญในมาตราต่าง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง และการแปรญัตติต้องแปรเป็น   
รายมาตรา และการแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ ตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ตามข้อบังคับการประชุมสภาส่วนใหญ่ ก าหนดไว้ว่า “การแปรญัตติต้องแปรเป็น
รายมาตรา การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการ  
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น” และได้ก าหนดวันชี้แจงให้ เลขาธิการประกาศก าหนดการประชุม 
คณะกรรมาธิการไว้ ณ บริเวณสภา และมีหนังสือนัดผู้เสนอญัตติหรือ ผู้แปรญัตติมาชี้แจงประกอบญัตติ 
หรือค าแปรญัตติ แล้วแต่กรณีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หากเรื่องใดจะก่อให้ เกิดผลใช้บังคับ  
เป็นกฎหมายหรือเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย สิทธิการชี้แจง 
ประกอบค าแปรญัตติ สมาชิกมีสิทธิจะมาชี้แจงประกอบค าแปรญัตติของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับรองญัตติมาชี้แจงแทนได้ “การชี้แจงแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งผู้เสนอ 
ญัตติหรือผู้แปรญัตติอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกอื่นหรือกรรมาธิการคนใดคนหนึ่งกระท าการ  
แทนได้ ทั้งนี้ การไม่มาชี้แจงค าแปรญัตติ “ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 
ตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่ได้เริ่มพิจารณาค าแปรญัตติ ให้ค าแปรญัตตินั้น  
เป็นอันตกไป เว้นแต่คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จหรือที่ประชุมอนุญาตให้เลื่อนการชี้แจง 
ไปวันอื่น” 

  การถอนค าแปรญัตติ เป็นการยกเลิกหรือท าค าแปรญัตติที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมาธิการ
ของสภาสิ้นผลไป โดยผู้ยื่นค าแปรญัตติเองเป็นผู้แสดงความจ านงขอถอนค าแปรญัตตินั้นออกไปจาก  
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ การถอนค าแปรญัตตินั้นจะกระท าเมื่อใดก็ได้ ซึ่งต่างจากการขอแก้ไข 
เพิ่มเติมค าแปรญัตติที่จะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติตามที่สภาก าหนด โดยข้อบังคับ 
การประชุมสภาส่วนใหญ่ได้ก าหนดให้การถอนค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าแปรญัตติแต่การขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าแปรญัตติจะกระท าได้เฉพาะภายในก าหนดเวลาแปรญัตติ  
ซึ่งในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างพระราชบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายใน  
เจ็ดวันนับจากวันที่สภารับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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๑๙ 

 

  การสงวนค าแปรญัตติ  เป็นการที่สมาชิกสภาขอสงวนค าแปรญัตติของตนในการขอแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการที่พิจารณา    
ร่างพระราชบัญญัติไม่เห็นด้วย เพื่อให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง 

  การสงวนความเห็น เป็นการที่กรรมาธิการขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ 
ในร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ แต่กรรมาธิการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกรรมาธิการ  
ผู้ขอแก้ไขจึงขอสงวนความเห็นนั้น เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง 

  ๓) การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนน เมื่อการอภิปรายในญัตตินั้น ๆ สิ้นสุดลง 
ประธานสภาจะขอมติจากที่ประชุมตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับการประชุมสภาได้ก าหนดไว้  
เมื่อสมาชิกลงมติเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการนับคะแนนเสียงและประธานสภาจะประกาศมติต่อที่ประชุม 
ทันที เพื่อที่ประชุมจะได้ทราบผลของการพิจารณาญัตตินั้นว่าผ่านการพิจารณาของสภาหรือตกไป8 
 
 ๒.๓.๒ ความหมายของมติและความส าคัญของการลงมติ  

   มติ แปลว่า ความเห็น ความคิดเห็น ในภาษาไทยมักใช้ความหมายว่า ข้อวินิจฉัยที่ 
เห็นพ้องต้องกันแล้ว เช่น ที่ประชุมมีมติใหด้ าเนินการตามที่ประธานเสนอ นอกจากนั้นมีการให้ค าอธิบาย 
ของค าว่าลงมติที่คล้ายคลึงกัน อาทิ การลงมติ คือ การออกเสียงลงคะแนนตามความคิดความเห็น 
เช่น เห็นชอบด้วย ไม่เห็นชอบด้วย รับหลักการ ไม่รับหลักการ เป็นต้น 
  โดยการลงมต ิคือ การหาขอ้ยุติในปญัหาใดปญัหาหนึง่ หรือญัตติใดญัตติหนึ่ง หรอือีก 
นัยหนึ่งเป็นการถามความเห็นของที่ประชุมสภาต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือญัตติใดญัตติหนึ่ง ในที่ประชุม 
สภานั้นเมื่อจะต้องมีมติของสภา ประธานในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ  
ออกเสียงได้หนึ่งเสียง มติของสภาดังกล่าวต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก 

  ความส าคัญของการลงมติ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจหรือวินิจฉัยของที่ประชุมสภา 
ในเรื่องประเด็น หรือญัตติที่สภาได้ท าการปรึกษาหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การพิจารณาญัตติ 
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี การพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ เป็นต้น อันถือเป็นขั้นตอน 
สุดท้ายก่อนที่จะได้น าไปปฏิบัติหรือด าเนินการต่อไป ตามที่บัญญัติไว้ตามข้อบังคับการประชุมสภา 
   ทั้งนี้  มติของสภาจะกระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งข้อบังคับการประชุม 
ได้ก าหนดวิธีการไว้ สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และมติของสภาให้ เป็นไปตามเสียง 
ข้างมาก ในกรณี การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อยุติของปัญหาและเพื่อให้ได้แนวทางที่สภาจะต้องด าเนินการต่อไป 
 
 
 

                                                           
8 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น. 61-68. 
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๒๐ 

 

   วิธีการลงมติและล าดับการลงมติ การลงมติสามารถกระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน  
การออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียง 
ลงคะแนนลับ โดยทั่วไปการออกเสียงงคะแนนมักจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย เว้นแต ่
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมจะได้ก าหนดให้ลงคะแนนลับ 
  ๑) การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภาก าหนด 
   (๒) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพร้อมกับแสดงบัตรลงคะแนนผู้ เห็นด้วยให้แสดงบัตร
ลงคะแนนสีน้ าเงินผู้ไม่เห็นด้วยให้แสดงบัตรลงคะแนนสีแดงส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้แสดงบัตรลงคะแนน    
สีขาวโดยบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้สมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจ าตัวสมาชิกก ากับไว้ด้วย 
   (๓) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธี 
ที่ประธานก าหนด 
   (๔)  วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
   การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนั้นให้ใช้วิธีตาม (๑) จะใช้วิธีตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 
ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติหรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตาม 
   การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่า 
ประธานจะได้สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
   การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 
จากสมาชิกมาเพื่อด าเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป 
  ๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานสภาก าหนด 
   (๒) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษ ใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วยให้เขียน
เครื่องหมายถูก (√) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมาย 
วงกลม (O) 
   (๓)  วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
   การออกเสียงลงคะแนนลับตาม (๑) ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่า 
ประธานจะได้สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
   เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๒ ) ให้สมาชิกนั่งลงในที่ที่จัดไว้และ 
ให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่แจกกระดาษและซองให้แก่สมาชิกทุกคนและเมื่อสมาชิกเขียนเครื่องหมาย  
บนแผ่นกระดาษใส่ซองแล้วให้ประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพ่ือส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนน
ด าเนินการต่อไปและในการตรวจนับคะแนนให้ประธานเชิญสมาชิกจ านวนห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน 
   ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานให้สัญญาณแจ้งสมาชิกทราบเพ่ือพร้อมที่จะ  
ออกเสียงลงคะแนนลับ 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1


๒๑ 

 

  ล าดับการลงมติ การลงมติของสมาชิกในกรณีที่ญัตติมีหลายประเด็น หรือกรณีพิจารณา 
ญัตติที่มีหลายฉบับรวมกันแต่แยกลงมติทีละฉบับ ล าดับการลงมตินั้นจะต้องให้สมาชิกลงมติในญัตติ 
ที่ เสนอมาในล าดับสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไปลงมติในญัตติต้น  โดยส่วนใหญ่ข้อบังคับ 
การประชุมสภาที่ผ่านมา มักจะก าหนดในเรือ่งของล าดบัการลงมตนิั้น ให้ลงมติในญัตติล าดับสุดท้ายก่อน 
แล้วย้อนเป็นล าดับไปหาญัตติล าดับต้น แต่มิให้ถือว่าความผิดพลาดในการเรียงล าดับดังกล่าวมานี้ 
เป็นเหตุให้มตทิี่ไดล้งคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไปกรณี ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธาน 
ถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วย 
กับญัตตินั้น ๆ 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


 

 

บทท่ี ๓ 
แนวทางการจัดท าตารางถามมต ิ

 
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง 
เป็นการพิจารณาร่างฯ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยคณะกรรมาธิการจะเสนอร่างฯ 
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งรายงานดังกล่าว จะต้อง 
ระบุว่า คณะกรรมาธิการได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง หรือมีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
ในมาตราใดบ้าง หรือมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติในมาตราใดบ้าง และในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่า 
มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด  ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ คณะกรรมาธิการก็จะบันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานเพ่ือให้ที่ประชุมสภา 
พิจารณาด้วย  
 ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๒๒ กล่าวคือ สภาจะเริ่มพิจารณาจากชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
ทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่  ประธานของที่ประชุมเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณา 
เรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติที่ละมาตราในภายหลังก็ได้  ทั้งนี้  
ประธานของที่ประชุมอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือประเด็นใดก่อนก็ได้  ส่วนการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๓๐ ก าหนดให้น าความในหมวด ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตรา สมาชิกจะอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือ  
ข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น และในกรณีที่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
หรือมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ ให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติหรือกรรมาธิการ 
ที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 ส่วนการลงมติในแต่ละมาตรานั้น มาตราใดที่ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  
และไม่มีการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก จะไม่มีการลงมติ โดยจะมกีารลงมตเิฉพาะมาตราทีค่ณะกรรมาธกิาร 
มีการแก้ไข มีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก เท่านั้น  
ซึ่งการถามมติของประธานของที่ประชุมแต่ละมาตราจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ และการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก  
โดยเฉพาะยิ่ง ในมาตราใดที่มีทั้งการแก้ไขและการสงวนของหลายฝ่าย ในหลายประเด็น ยิ่ง ท าให้ 
การถามมติมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างของร่างฯ แต่ละประเภทก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้วิธีการในการถามมติแตกต่างกันออกไป โดยร่างฯ แก้ไขเพ่ิมเติมจะมีโครงสร้างของร่างฯ 
แตกต่างจากร่างฯ ฉบับแรก ร่างฯ ฉบับปรับปรุง และร่างฯ ยกเลิกกฎหมายอื่น จึงท าให้ร่างฯ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มีวิธีการในการถามมติแตกต่างจากร่างฯ ฉบับแรก ร่างฯ ฉบับปรับปรุง และร่างฯ ยกเลิกกฎหมายอื่น 
 
  



๒๔ 

 

 ส าหรับนิติกรของส านักงานประธานวุฒิสภาที่มีหน้าที่ในการจัดท าตารางถามมติฯ มีอยู่ ๓ กลุ่มงาน  
คือ นิติกรของกลุ่มงานประธานวุฒิสภา นิติกรของกลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนิติกรของ 
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ซึ่งนิติกรแต่ละคนจะรับผิดชอบจัดท าตารางถามมติฯ คนละ ๑ ร่าง  
เรียงตามล าดับรายชื่อที่จัดไว้ ดังนั้น เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้จัดท าตารางถามมติฯ 
ร่างฯ ฉบับใดแล้ว จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกรได้รับมอบหมายให้จัดท าตารางถามมติ 

ศึกษาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับมอบหมาย 
(๑)  ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของร่างพระราชบัญญตัิ 
(๒)  ตรวจทานโครงสรา้งของร่างพระราชบัญญัติว่าถูกต้องตามรูปแบบในการยกร่าง 
 พระราชบัญญัติ หรือไม่  
(๓)  ตรวจสอบว่ารายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของผลการพิจารณาถูกต้อง 
 ตรงกันกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการแนบท้ายรายงาน หรือไม ่
(๔)  ตรวจสอบว่าการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 
 และการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก มีความสัมพันธ์กับมาตราอื่น ๆ หรือไม ่

 

จัดท าตารางถามมติ 
(๑) ขอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์รายงานของคณะกรรมาธิการจากฝ่ายเลขานุการของ 

 คณะกรรมาธิการ 
(๒) ตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไดร้บัว่าตรงกับรายงานของคณะกรรมาธิการ 

 ที่ส านักการประชุมใช้ส่งไปกับระเบียบวาระกาประชุม หรือไม่  
(๓)  น าข้อมูลลงแบบฟอรม์ตารางถามมต ิ
(๔)  ตรวจสอบความถูกต้อง  
(๕) น าเสนอคณะท างานตรวจตารางถามมตริ่างพระราชบัญญตัิ เพื่อตรวจสอบ 

 ความถูกต้อง 
 

น าเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 

เสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น 



๒๕ 

 

 ๑. ศึกษาและตรวจสอบร่างฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
  เมื่อได้รบัมอบหมายให้จัดท าตารางถามมติรา่งฯ ฉบับใดแลว้ นิตกิรจะต้องศึกษารายละเอียด
ของรา่งฯ ฉบับดังกล่าวจากรายงานของคณะกรรมาธิการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
  (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจเนือ้หาโดยรวมของรา่งฯ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้จดัท า 
ตารางถามมติฯ 
  (๒) พิจารณาว่าร่างฯ ที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าตารางถามมติฯ เป็นร่างฯ ประเภทใด 
พร้อมทั้ง ตรวจทานโครงสร้างของร่างฯ ดังกล่าวว่าถูกตอ้งตามรูปแบบในการยกรา่งฯ หรือไม ่
โดยเริ่มตัง้แต่ชื่อร่าง ค าปรารภ วนัใช้บังคับ บทยกเลิกกฎหมาย (ถ้ามี) บทนิยาม เนือ้หาของกฎหมาย 
มาตรารักษาการ (ถ้ามี) บทเฉพาะกาล (ถา้มี) บัญชแีละแผนที่ท้ายพระราชบัญญตัิ (ถ้ามี) 
  (๓) ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร กับร่างฯ ที่คณะกรรมาธิการแก้ไขแนบท้ายรายงาน 
ว่าถกูต้องตรงกนั หรือไม่ หากพบว่าไมต่รงกัน ต้องประสานไปยังฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมาธกิาร
เพื่อสอบถามความถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 

 



๒๖ 

 

 
 

ตัวอย่างรา่งพระราชบญัญตัิแนบท้ายรายงาน 

  (๔) ตรวจสอบว่าการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 
และการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก มีความสัมพันธ์กับมาตราอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อตั้งเป็นข้อสังเกต 
ให้ผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมทราบว่า หากที่ประชุมมีมติในประเด็นนั้น ๆ แล้ว จะมีการแก้ไข 
ในมาตราใดบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้บทบัญญัติของร่างฯ ทั้งฉบับมีความสอดคล้องกันทุกมาตรา 

 ๒. การจดัท าตารางถามมติฯ 
  เมื่อศึกษาและตรวจสอบร่างฯ ตามข้อ ๑ เสร็จแล้ว ให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
 (๑) ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบร่างฯ เพ่ือขอ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนรายงานของคณะกรรมาธิการและร่างฯ แนบท้ายรายงาน 
 (๒) ตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับว่าตรงกับรายงานของคณะกรรมาธิการที่ส านัก 
การประชุมใช้ส่งไปกับระเบียบวาระกาประชุม หรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือขอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องและตรงกับรายงานของคณะกรรมาธิการ
ที่ส านักการประชุมใช้ส่งไปกับระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 (๓) น าข้อมูลลงแบบฟอร์มตารางถามมติ 
 

 ชื่อร่างพระราชบัญญัต.ิ................................... 
 มีทั้งหมด ....... มาตรา 
 คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ..... มาตรา (มาตรา ....., ..... และ ....)  
 คณะ กมธ. เพ่ิมขึ้นใหม่ (หากมี) ..... มาตรา (มาตรา ....., ..... และ ....) 
 คณะ กมธ. ตัดออก (หากมี) ..... มาตรา (มาตรา ....., ..... และ ....) 
 กรรมาธิการสงวนความเห็น (หากมี) ...... มาตรา (มาตรา ....., ..... และ ....)   
 สมาชิกสงวนค าแปรญัตติ (หากมี) ...... มาตรา (มาตรา ....., ..... และ ....)    
 คณะ กมธ. มี / ไม่มีข้อสังเกต  

 
ร่างเดิม ร่างที่ คณะ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

    

 ถามมติมาตรา ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
 

 ชื่อร่างพระราชบัญญตัิ  ใหใ้ส่ชื่อร่างฯ ทีไ่ดร้ับมอบหมายให้จัดท าตารางถามมติฯ 

  จ านวนมาตราทั้งหมด  ให้ใส่จ านวนมาตราของร่างฯ ตามที่คณะกรรมาธิการรับไปพิจารณา 
โดยไม่นับรวมจ านวนมาตราที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่หรือคณะกรรมาธิการตัดออก 
 

  คณะ กมธ. มีการแก้ไข ให้ใส่จ านวนมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข โดยดูจากรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการว่า คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบ้าง 
  คณะ กมธ. เพ่ิมขึ้นใหม่ ให้ใส่จ านวนมาตราที่คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ โดยดูจาก 
รายงานของคณะกรรมาธิการว่า คณะกรรมาธิการมีการเพ่ิมมาตราใดขึ้นใหม่บ้าง  
  คณะ กมธ. ตัดออก ให้ใส่จ านวนมาตราที่คณะกรรมาธิการตัดออก โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการว่า คณะกรรมาธิการมีการตัดมาตราใดออกบ้าง  
  กรรมาธิการสงวนความเห็น ให้ใส่จ านวนมาตราที่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น โดยดูจาก
รายงานของคณะกรรมาธิการว่า มีกรรมาธิการสงวนความเห็นมาตราใดบ้าง 
  สมาชิกสงวนค าแปรญัตติ ให้ใส่จ านวนมาตราที่มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ โดยดูจากรายงาน
ของคณะกรรมาธิการว่า มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติมาตราใดบ้าง 
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้ใส่ด้วยว่าคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตหรือไม่ หากมี
จะได้มีการถามมติข้อสังเกตเมื่อพิจารณาวาระที่ ๓ เสร็จแล้ว  



๒๘ 

 

  ร่างเดิม  ให้ใส่เนื้อหาโดยย่อของร่างฯ ตามที่คณะกรรมาธิการรับไปพิจารณาและจ านวนวรรค  
ทั้งนี้ การระบุจ านวนวรรค ให้ระบุจ านวนวรรคตามจ านวนวรรคในร่างฯ เดิม ตามที่คณะกรรมาธิการ 
รับไปพิจารณา โดยไม่นับรวมจ านวนวรรคที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่หรือคณะกรรมาธิการตัดออก 
  ตัวอย่าง  ร่างพระราชบญัญตัิแผนและขัน้ตอนการด าเนนิการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 

 
 

  ร่างทีค่ณะ กมธ. แก้ไข  ให้ใส่ร่างฯ ตามที่คณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ขตามรายงานของ 
คณะกรรมาธิการ 
 ตัวอย่าง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

 
 

 



๒๙ 

 

  การสงวน  การสงวนมี ๒ แบบ คือ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ๑ และการสงวน 
ค าแปรญัตติของสมาชิก๒ ดังนั้น หากมีการสงวน ทั้ง ๒ แบบ ต้องแยกการสงวนทั้ง ๒ แบบให้ชัดเจนว่า 
มีกรรมาธิการคนใดบ้างที่สงวนความเห็นและสงวนความเห็นไว้ว่าอย่างไร และมีสมาชิกสภานิติบัญญัติ  
แห่งชาติคนใดบ้างที่สงวนค าแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติไว้ว่าอย่างไร  ทั้งนี้ ให้ใส่เฉพาะการสงวน 
ที่ผู้สงวนขอสงวนไว้เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่การสงวนที่ผู้สงวนพอใจ เนื่องจากการสงวนที่ผู้สงวนพอใจ  
เป็นการที่ผู้สงวนสามารถตกลงกันได้กับคณะกรรมาธิการในประเด็นที่แสดงความเห็นหรือแปรญัตติไว้ 
ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องถามมติต่อที่ประชุมอีกต่อไป 

  ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
 

 
รายงานของคณะกรรมาธิการ 

                                        
๑ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ 
๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๘ 



๓๐ 

 

 
ตัวอย่างการใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ กรณี มีการสงวน 

 
 

  การอภิปราย๓ กระท าได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี ้ 
  - กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข สมาชิกทุกคนสามารถอภิปรายได้เฉพาะในประเด็น 
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
  - กรณีกรรมาธิการสงวนความเห็น อภิปรายได้เฉพาะกรรมาธิการที่สงวนความเห็น 
ไว้เท่านั้น และสามารถอภิปรายได้เฉพาะประเด็นที่ตนเองสงวนเท่านั้น  
  - กรณีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ อภิปรายได้เฉพาะสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติไว้เท่านั้น 
และสามารถอภิปรายได้เฉพาะประเด็นที่ตนเองสงวนเท่านั้น  

   การถามมติ ขึ้นอยู่กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 
หรือการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิกในแต่ละมาตรา ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในบทต่อไป 

 (๔) ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอคณะท างานตรวจตารางถามมติร่างพระราชบัญญัติ 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 

 (๕) น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 (๖) น าเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
 
 

                                        
๓ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ 



บทท่ี ๔ 
รูปแบบของตารางถามมต ิ

 
 โครงสร้างของพระราชบัญญัติแต่ละประเภทเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้วิธีการในการถามมติในแต่ละ 
มาตราแตกต่างกันออกไป โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมจะมีโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติ  
แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก ร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง และร่างพระราชบัญญัติ 
ยกเลิกกฎหมายอื่น จึงท าให้วิธีการในการถามมติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างจาก  
ร่างพระราชบัญญัติแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก ร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง 
และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอื่น ดงันี้ 

 ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง และร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอื่น 
  รูปแบบของตารางมติของร่างฯ ฉบับแรก ร่างฯ ฉบับปรับปรุง และร่างฯ ยกเลิกกฎหมายอื่น 
มีอยู่ทั้งสิ้น ๗ รูปแบบ ได้แก่ (๑) กรณีคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
และไม่มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ  (๒) กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข (๓) กรณีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น (๔) กรณีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ (๕) กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และมีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น (๖) กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ (๗) กรณี 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ โดยมี 
รายละเอียดในแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ กรณีคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และไม่มี
สมาชิกสงวนค าแปรญัตติ 
 กรณีที่คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และไม่มี 
สมาชิกสงวนค าแปรญัตติ คือ กรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างที่สภารับหลักการไว้ 
ในวาระที่หนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีการอภิปรายและไม่มีการถามมติในมาตรานี้  

    - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี ้

ร่างเดิม ร่างที่คณะ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ชื่อร่างพระราชบัญญตั ิ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
ค าปรารภ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
มาตรา ๑ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
มาตรา ๒ วันใช้บังคับ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
มาตรา ๓ – มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 

 

 



๓๒ 
 

    - ตัวอย่าง  
     ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

ร่างเดิม ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ชื่อร่างพระราชบัญญตั ิ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
ค าปรารภ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 
มาตรา ๑ ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวน ไม่มีการอภิปราย 

 
  ๔.๑.๒ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
 การแก้ไขของคณะกรรมาธิการมีได้ทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ิมความ และตัดความ 
จึงต้องพิจารณาในแต่ละกรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถมีได้ทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมความ 
ในมาตรา การแก้ไขเพ่ิมเติมความในอนุมาตรา และการแก้ไขเติมเพ่ิมความในวรรค ท าให้การใส่ข้อมูล 
ลงตารางถามมติ และการถามมติมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้จัดท าตารางถามมติต้องปรับใช้ 
ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี 

 - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี ้

ร่างที่คณะ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา....... / 
อนุมาตรา.......... / วรรค........... (ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)....... ดังนี้ 
 ......(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ 
โดยดูจากรายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของผลการพิจารณา) 
.....  

ไม่มีผู้สงวน สมาชิกอภิปรายได ้
เฉพาะประเด็น 
ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 

 - การถามมติ ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี้ 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 ถามมติ มาตรา ........  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา........ / อนุมาตรา........ / 
วรรค...... ไมมี่ผู้สงวน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 



๓๓ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา  
  ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในมาตรา ๑๘ ดังนี้ 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๑๖ แล้ว ในกรณีที่ผูป้ระกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิและประโยชน์ 
ตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้มายื่นข้อเสนอโครงการลงทุนต่อส านกังาน 
เมื่อส านักงานได้รับข้อเสนอโครงการลงทนุแล้ว ให้ด าเนนิการวิเคราะห์ 
และเสนอความเห็นต่อคณะอนกุรรมการสรรหาและเจรจาเพื่อให้ 
ความเห็นชอบในการเริ่มด าเนนิการเจรจา และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๗  
วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคับ 

ไม่มีผู้สงวน 
 
 
 
 
 

สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะในประเด็น
ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 

ถามมติ มาตรา ๑๘  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในมาตรา ๑๘ ไม่มีผู้สงวน ควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 - ตัวอยา่งที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมความในอนุมาตรา  
  ร่างพระราชบัญญัติการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง 
ของมาตรา ๒๒ ดังนี้ 

มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
(๔) รัฐมนตรคีณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่อง 

หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 ฯลฯ ฯลฯ 

ไม่มีผู้สงวน 
 
 
 
 
 

สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 

ถามมติ มาตรา ๒๒  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๒๒ ไม่มีผู้สงวน ควรถาม
มติ ดังนี้ 

 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมความในวรรค  
  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ของมาตรา ๑๒ ดังนี้ 

มาตรา ๑๒  หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบนัทึกรายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจา้งและจดัเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

การจัดท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอ เพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกลา่ว  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรกี าหนด 

ไม่มีผู้สงวน 
 
 
 
 
 

สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 

ถามมติ มาตรา ๑๒  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ของมาตรา ๑๒ ไม่มีผู้สงวน 
เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
 

  ๔.๑.๓ กรณกีรรมาธกิารสงวนความเห็น 

   (๑) กรณีมกีรรมาธกิารสงวนความเห็น ๑ คน  

 - การใส่ข้อมลูลงในตารางถามมติ  

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 ..........(ชื่อกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น)........... 
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... 
ดังนี้ 
 .........(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)......... 

 หมายเหตุ  : กรณีที่ มี การสงวนความเ ห็น 
แก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา 
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะ
กรรมาธิการที่ได้สงวน
ความเห็นไว้ 

 

 



๓๕ 
 

 - การถามมติ ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 นายปริญญา หอมเอนก สงวนความเห็นแก้ไข
เพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ ดังนี้ 
 “มาตรา ๕  เพื่อให้การพัฒนาดจิิทัลเกิดประโยชน์ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม 
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ 
(๑)” 

อภิปรายได้เฉพาะกรรมาธิการ
ที่ได้สงวนความเห็นไว้ 

ถามมติ มาตรา ๕  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ นายปริญญา 
หอมอเนก ขอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม   กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน (นายปริญญาฯ)   กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ 
....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น).... ขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.... (กรณีที่มี 
การสงวนความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือ  
วรรคด้วย) เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม   กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน (ชื่อผูส้งวน)   กด – ไม่เห็นด้วย 



๓๖ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๒ 

  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....   

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ (กรรมาธิการเสียง
ข้างน้อย) ขอสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม 
ความในวรรคหนึ่ง และตัดความวรรคสอง  
ของมาตรา ๕๗ ออก ดังนี้ 

“มาตรา ๕๗  ให้มีส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
ของผู้ว่าการ 

ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรของ
คณะกรรมกำรด้วย” 

 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายได้เฉพาะกรรมาธิการ
ที่ได้สงวนความเห็นไว้ 

 

ถามมติ มาตรา ๕๗ คณะ กมธ. ไม่มีการแก้ไข  นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย) ขอสงวน 
ความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง และตัดความวรรคสอง ของมาตรา ๕๗ ออก เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม      กด -  เห็นด้วย 
        - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น (นายปิยพันธุ์ฯ)  กด -  ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : นายปิยพันธุ์ฯ ได้ขอสงวนความเห็น
แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ส านักงาน”  
ในมาตรา ๔ ไว้ การพิจารณาในมาตรานี้จงึต้อง 
พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการลงมติในมาตรา 
ดังกล่าว 



๓๗ 
 

 (๒) กรณีมีกรรมาธิการสงวนความเห็นมากกว่า ๑ คน  
  เป็นกรณีที่สามารถมีการสงวนความเห็นได้ใน ๒ ลักษณะ คือ การสงวน 
ความเห็นในประเด็นเดียวกัน หรือการสงวนความเห็นในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งท าให้การถามมติ 
มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

  (๒.๑) กรณีมีการสงวนในประเด็นเดียวกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ดังนี้ 
 ๑. . . . . . . (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่  ๑). . . . . . . 
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... ดังนี้ 

  ........(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)....... 
 ๒. . . . . . . (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่  ๒). . . . . . . 
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ  
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... ดังนี้ 
  ........(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)....... 

 หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนความเห็นขอแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค 
ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะกรรมาธิการ 
ที่ได้สงวนความเห็นไว้ 

 
   - การถามมติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ตัวอย่าง : ยังไม่มีกรณีตัวอยา่ง 

ถามมติ มาตรา ...... คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ คน คือ  
....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑).... และ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒).... 
โดยสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ  ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... 
(กรณีที่มีการสงวนความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา  
หรือวรรคด้วย) โดยสงวนความเห็นเหมือนกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน (ชื่อผูส้งวน ๑ + ชื่อผูส้งวน ๒) กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 



๓๘ 
 

  (๒.๒) กรณีมีการสงวนในประเด็นที่แตกต่างกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ดังนี้ 
 ๑. . . . . . . (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่  ๑). . . . . . . 
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... ดังนี้ 

  ........(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)....... 
 ๒. . . . . . . (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่  ๒). . . . . . . 
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ  
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)..... ดังนี้ 
  ........(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)....... 

 หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนความเห็นขอแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค 
ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะ
กรรมาธิการที่ได้สงวน
ความเห็นไว้ 

 
   - การถามมติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ตัวอย่าง : ยังไม่มีกรณีตัวอยา่ง 
 

ถามมติ มาตรา ...... คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ คน คือ 
....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑).... และ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒)....  
โดยสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.... (กรณีที่มีการสงวนความเห็นขอแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคด้วย) เห็นควรถามมติ ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม (ชื่อผู้สงวน ๑ + ชื่อผูส้งวน ๒) กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแกไ้ขของผู้สงวน 
โดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนคนที่ ๑)... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนคนที่ ๒)... กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 



๓๙ 
 

   อนึ่ง กรณีที่มีการสงวนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า ๒ ประเด็น 
อาจท าให้ท าให้สมาชิกไม่สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในทุกประเด็นของการสงวนได้ในคราวเดียวกัน 
ดังนั้น ผู้จัดท าตารางถามมติจะต้องพิจารณาก่อนว่า ประเด็นที่กรรมาธิการสงวนมีกี่ประเด็น และจะต้อง 
พยายามจัดกลุ่มประเด็นการสงวนให้เหลือ ๒ กลุ่ม หรือน้อยกลุ่มมากที่สุด โดยจัดกลุ่มประเด็นที่มี 
เนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ที่ประชุมลงมติที่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ตัวอย่าง : ยังไม่มีกรณีตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามมติ มาตรา .....  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ มีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น จ านวน .... คน คือ ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑)....... (ชื่อ+ชื่อสกุล 
ของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒).... และ ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนความเห็น คนที่ ๓).... ขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.... (กรณีที่มีการสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความในอนุมาตรา
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคด้วย) ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็นโดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒ + ....)  
 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑ กด – เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑) 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒ กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒) 

 เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้ถามมติต่อไปในแต่ละกลุ่ม ตามมติของที่ประชุม ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑)... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒)... กด – ไม่เห็นด้วย 



๔๐ 
 

  ๔.๑.๔ กรณสีมาชกิสงวนค าแปรญัตติ 

   (๑) กรณีมสีมาชกิสงวนค าแปรญัตติ ๑ คน  

 - การใส่ข้อมลูลงในตารางถามมติ  

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 . . . . . . (ชื่ อสมาชิกผู้ ส งวนค าแปรญัตติ ) . . . . . . 
สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในมาตรา....(ระบุมาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)..... 
ดังนี้ 
 .........(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปรญัตติไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วน 
ผลการพิจารณา).......... 

 หมายเหตุ  : กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติ 
ขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะ
กรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็นไว้ 
 

 
 - การถามมติ  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ถามมติ มาตรา .....  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ 
...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ)... ขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ของมาตรา.... (กรณี 
ที่มีการสงวนค าแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา  
หรือวรรค) เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม   กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (ชื่อผู้สงวน) กด - ไม่เห็นด้วย 



๔๑ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 
ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน ดังนี ้

 นายเจตน์  ศิรธรานนท์ สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสาม ของมาตรา ๓๔ ดังนี้ 

มาตรา ๓๔  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิหรือบุคคลที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดนิให้ความเห็นชอบเปน็ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
และให้ท าการตรวจสอบรบัรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุน 
ทุกรอบปีบัญช ี

ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวนันบัแต่วันสิ้นปีบญัชี 

ให้คณะกรรมการนโยบายน าสง่รายงานการเงินพร้อมด้วยรายงาน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตอ่กระทรวงการคลัง และวฒุิสภา 
ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่ไดร้ับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

อภิปรายได้เฉพาะ
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 

ถามมติ มาตรา ๓๔  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ นายเจตน์ ศิรธรา
นนท์  
ขอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสาม ของมาตรา ๓๔ เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม   กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (นายเจตน์ฯ)  กด – ไม่เห็นด้วย 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๒ 
   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....   

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ  ขอสงวนค าแปรญัตตติัดความ
วรรคสอง ของมาตรา ๖๗ ออก ดังนี ้

“มาตรา ๖๗  ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ 
และส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณ หรือร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
แล้วแต่กรณี          

ในกรณีที่ผู้ว่ำกำรเห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรร 
ให้ไม่เพียงพอ ให้ผู้ว่ำกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
เสนอค ำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณ 
ของสภำผู้แทนรำษฎรได้โดยตรง 

..........................................ฯลฯ ............................................” 

อภิปรายได้เฉพาะ
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 



๔๒ 
 

ถามมติ มาตรา ๖๗  คณะ กมธ. ไม่มีการแก้ไข  พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ขอสงวนค าแปรญัตติตัดความ 
วรรคสองของมาตรา ๖๗ ออก เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม       กด -  เห็นด้วย 
        - เห็นด้วยกับการตัดความวรรคสองของผู้สงวนค าแปรญัตติ (พลเรือเอก ธราธรฯ)  กด -  ไม่เห็นด้วย 
 
 (๒) กรณีมสีมาชกิสงวนค าแปรญัตติมากกว่า ๑ คน  
  เป็นกรณีที่อาจเกิดการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิกได้ใน ๒ ลักษณะ 
คือ สมาชิกสงวนค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน หรือสงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป 
ซึ่งท าให้การถามมติมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

  (๒.๑) กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน ดังนี ้
 ๑. ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... สงวนค าแปร
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... 
(ระบุมาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)...... ดังนี้ 

  .........(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปรญัตติไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา).......... 
 ๒. ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒)... สงวนค าแปร
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... 
(ระบุมาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)...... ดังนี้ 

  .........(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปรญัตติไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา).......... 

 หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค 
ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะ
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
  



๔๓ 
 

   - การถามมติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   - ตัวอย่างที่ ๑ 
    ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 
คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน 
(๓) ของมาตรา ๑๔ ดังนี้ 
     “มาตรา ๑๔  การค านวณอากรส าหรับ
ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ค านวณ
ตามสภาพแห่งของ ราคาศลุกากร และพิกัด
อัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้า
ส าเร็จ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
………………..ฯลฯ………………… 
     (๓) กรณีของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
เป็นของเพื่อการผ่านแดนหรือเพื่อการถ่ายล า 
และต่อมามีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการ 
ศุลกากรเป็นของน าเข้า หรือเป็นของผ่ำน
แดนหรือของถ่ำยล ำที่ผิดเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกำศก ำหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ให้ค านวณ 
อากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร 
และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่
ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกรเป็นของน ำเข้ำหรือในเวลำที่ผิด
เงื่อนไขดังกล่ำวน าของนัน้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร” 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร และนายวัลลภ  
ตังคณานุรักษ์ ขอสงวนค าแปรญัตติ 
โดยตัดความใน (๓) ของมาตรา ๑๔  
ออกทั้งหมด ดังนี ้
      “(๓) กรณีของที่น ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรเป็นของเพื่อกำรผ่ำนแดน
หรือเพ่ือกำรถ่ำยล ำและต่อมำมีกำรขอ
เปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรเป็นของ
น ำเข้ำ หรือเป็นของผ่ำนแดนหรือของถ่ำย
ล ำที่ผิดเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด  
ให้ค ำนวณอำกรตำมสภำพแห่งของ  
รำคำศุลกำกร และพิกัดอัตรำศุลกำกร  
ที่เป็นอยู่ในเวลำที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยน 
กำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรเป็นของน ำเข้ำ 
หรือในเวลำที่ผิดเงื่อนไขดังกลำ่ว” 
 

สมาชิกอภิปรายได้
ในประเด็นที ่
คณะ กมธ.  
มีการแก้ไข 
และที่ตนสงวน 

 

 

ถามมติ มาตรา ...... คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ  
....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑).... และ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ 
คนที่ ๒).... สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา...... (ระบุมาตราที่มีการสงวน 
ความเห็น)....... (กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา 
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคด้วย) โดยสงวนค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน เห็นควรถามมติ 
ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ  กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวน คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวน คนที่ ๒) 

 
 



๔๔ 
 

ถามมติ มาตรา ๑๔  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน 
๒ คน คือ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  โดยขอตัดความใน (๓) ดังกล่าวออกทั้งหมด 
จึงเห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวนค าแปรญตัติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
หากที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ) ถามมติต่อไปดังนี้ 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ.   กด – เห็นด้วย 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (พลเอก สิงห์ศึกฯ และท่านวัลลภฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 
 
   - ตัวอย่างที่ ๒ 
    ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 
คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในวรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสาม 
ขึ้นใหม่ ของมาตรา ๑๙ ดังนี้ 
     “มาตรา ๑๙  เมื่อพบว่าผู้มหีน้าที่ 
เสียอากรไม่เสียอากรหรือเสียอากร 
ไม่ครบถ้วนให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจ 
ประเมินอากรตามพระราชบญัญัตินี้และ 
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  
     การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง  
ให้ด าเนินการได้ภายในก าหนดสิบสามป ี
นับแต่วนัที่ไดย้ื่นใบขนสินคา้ เวน้แต่กรณี 
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจประเมินอากรได้ภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ขอขยายระยะเวลา 
ต่ออธิบดีได้อีกไม่เกินสองป ี
     ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานทีอ่ธิบดีเชื่อ 
ได้ว่าผู้มีหน้าที่เสยีอากรมีเจตนาในการ 
ฉ้ออากร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจ 
ประเมินอากรได้อีกภายในก าหนดห้าปี 
นับแต่วนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาตาม 
วรรคสอง” 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร และนายวัลลภ  
ตังคณานุรักษ์ ขอสงวนค าแปรญัตติ  
แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง 
ของมาตรา ๑๙ ดังนี้      
      “การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง 
ให้ด าเนินการได้ภายในก าหนดสบิปี 
นับแต่วนัที่ได้ยื่นใบขนสินค้ำน าของเข้า” 

สมาชิกอภิปรายได้
ในประเด็นที ่
คณะ กมธ.  
มีการแก้ไข 
และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ๑๙  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง และเพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ ของมาตรา ๑๙ 
มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เห็นควรถามมติ 
ทีละวรรค ดังนี้ 

    ถามมติ มาตรา ๑๙  วรรคสอง คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ มีสมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และนายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ์ เห็นควรถามมติ ดังนี ้



๔๕ 
 

 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวนค าแปรญตัติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
หากที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ) ถามมติต่อไปดังนี้ 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ.   กด – เห็นด้วย 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (พลเอก สิงห์ศึกฯ และท่านวัลลภฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 

    ถามมติ มาตรา ๑๙  วรรคสาม  คณะ กมธ.เพิ่มความเป็นวรรคสามขึ้นใหม่ ไม่มีผู้สงวนฯ เห็นควรถามมติดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ. กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
 
  (๒.๒) กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน ดังนี ้
 ๑. ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... สงวนค าแปร
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... 
(ระบุมาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)...... ดังนี้ 

  .........(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปรญัตติไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา).......... 
 ๒. ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒)... สงวนค าแปร
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... 
(ระบุมาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)...... ดังนี้ 

  .........(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปรญัตติไว้ 
โดยดูจากรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา).......... 

 หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค 
ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

อภิปรายได้เฉพาะ 
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 

  
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

   - การถามมติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   - ตัวอย่าง 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง 
ดังนี้ 
 ๑. นายสมชาย  แสวงการ ขอสงวนค าแปรญัตติแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ ดังนี้ 
  “มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัสิน้
ปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการแผน่ดินท ารายงานประจ าปีเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย 
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนีโ้ดยให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดนิคนใดคนหนึง่หรือผู้แทนอำจที่มติมอบหมาย 
มาแถลงรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วยกไ็ด้  

........................ฯลฯ........................” 
 
 ๒.  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ขอสงวนค าแปรญัตติ 
แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ ดังนี้ 
   “มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิท ารายงานประจ าปี 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของระบบการประเมินผลภาคราชการ 
แบบบูรณาการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อย 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายได้เฉพาะ 
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 

ถามมติ มาตรา ...... คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข  มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ  
....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑).... และ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ 
คนที่ ๒).... ขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.... (กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติขอแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคด้วย)  โดยสงวนค าแปร 
ญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวน คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวน คนที่ ๒)  

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ 
ผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนคนที่ ๑)... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนคนที่ ๒)... กด – ไม่เห็นด้วย 
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ในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนตลอดจนคนพิการ 
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทรำบเป็นกำรทั่วไปได้ด้วย ทั้งนี้  
โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิหรือผูแ้ทนคนใดคนหนึ่งอำจมา 
แถลงรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วยก็ได้ตนเอง 

........................ฯลฯ........................” 
ถามมติ มาตรา ๓๙  คณะ กมธ. ไม่มีการแก้ไข  มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ นายสมชาย แสวงการ 
และพลเรือเอก ธราธร ขจิตรสุวรรณ แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ ไว้แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ 
ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม  กด – ไม่เห็นด้วย 
  (นายสมชายฯ และพลเรือเอก ธราธรฯ)  
หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม เป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ 
ผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม เห็นควรถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของนายสมชายฯ    กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของพลเรือเอก ธราธรฯ   กด – ไม่เห็นด้วย 

   อนึ่ง กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า 
๒ ประเด็น อาจท าให้ท าให้สมาชิกไม่สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในทุกประเด็นของการสงวนได้ 
ในคราวเดียวกัน ดังนั้น ผู้จัดท าตารางถามมติจะต้องพิจารณาก่อนว่า ประเด็นที่สมาชิกสงวนมีกี่ประเด็น  
และจะต้องพยายามจัดกลุ่มประเด็นการสงวนให้เหลือ ๒ กลุ่ม หรือน้อยกลุ่มที่สุด โดยจัดกลุ่มประเด็น 
ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ที่ประชุมลงมติที่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามมติ มาตรา ...... คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น มีสมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติ จ านวน .... คน คือ ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑).... ....(ชื่อ+ชื่อสกุล 
ของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒).... และ ....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๓).... ขอแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.... (กรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ 
ตัดความในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย 
โดยใช้ข้อความว่า ขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา/วรรคของมาตรา....) โดยสงวน 
ค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกนั เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามรา่งเดิม กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที ่๒ + ....)  
 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ 
ผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๑ กด – เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑) 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๒ กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒) 

 เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้ถามมติต่อไปในแต่ละกลุ่ม ตามมติของที่ประชุม ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒)... กด – ไม่เห็นด้วย 
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   - ตัวอย่าง 
    ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 

 ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ดังนี ้
 ๑. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 
 “มาตรา ๓๗  ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ะขายใน
ราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก 
การเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง  
มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสบู 
สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนั้น และส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ยาสบูให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนนิการตรวจสอบ 
และห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชนตำมที่ได้รบัแจ้ง ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ฯลฯ ฯลฯ”  

 ๒. นายธ ารง  ทัศนาญชลี  
   “มาตรา ๓๗  ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ะขาย 
ในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก 
การเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำผลติภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคหนึ่ง 
มีหน้ำที่ต้องแจ้งรำยกำรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
สำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของส่วนประกอบนั้น และส่ง
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสูบให้กระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำร
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อสำธำรณชนตำมที่ได้รับแจง้   
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
   ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสอง 
มีส่วนประกอบและสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
ส่วนประกอบเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสำธำรณสุขออกใบรับรอง 
กำรจดแจ้งรำยกำรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
และสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหมข้องส่วนประกอบนั้น 
ทั้งนี้ กำรออกใบรับรอง อำยุใบรับรอง และกำรออกใบแทน
ใบรับรองดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
   ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสอง 
มีส่วนประกอบและสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
ส่วนประกอบไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีออกค ำสั่งห้ำมขำย ห้ำมน ำเข้ำ 

อภิปรายได้เฉพาะ
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 
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หรือให้ท ำลำยผลิตภัณฑ์ยำสูบที่ผลิตหรือน ำเข้ำนั้น  
และประกำศให้สำธำรณชนไดร้ับทรำบถึงค ำสั่ง 
   ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสอง  
หรือกำรท ำลำย หรือกำรประกำศตำมวรรคสี่ ให้ผู้ผลิต 
หรือผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบดงักล่ำวเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
   เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของประชาชน กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ 
รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิค
ทางวชิาการ หรือเร่ืองที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก็ได้” 

  ๓. นายธานี  อ่อนละเอียด  
 “มำตรำ ๓๗  ผลิตภัณฑ์ยำสูบที่จะขำย 
ในรำชอำณำจักรต้องมีส่วนประกอบและสำรที่เกดิจำก 
กำรเผำไหม้ของส่วนประกอบตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำผลติภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคหนึ่ง 
มีหน้ำที่ต้องแจ้งรำยกำรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
สำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของส่วนประกอบนั้น และส่ง
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสูบให้กระทรวงสำธำรณสุขด ำเนินกำร
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อสำธำรณชนตำมที่ได้รับแจง้   
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสองมี
ส่วนประกอบและสำรที่เกดิจำกกำรเผำไหม้ของ
ส่วนประกอบเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสำธำรณสุขออกใบรับรอง 
กำรจดแจ้งรำยกำรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
และสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหมข้องส่วนประกอบนั้น   
ทั้งนี้ กำรออกใบรับรอง อำยุใบรับรอง และกำรออกใบแทน
ใบรับรองดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสองมี
ส่วนประกอบและสำรที่เกดิจำกกำรเผำไหม้ของ
ส่วนประกอบไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีออกค ำสั่งห้ำมขำย ห้ำมน ำเข้ำ 
หรือให้ท ำลำยผลิตภัณฑ์ยำสูบที่ผลิตหรือน ำเข้ำนั้น  
และประกำศให้สำธำรณชนไดร้ับทรำบถึงค ำสั่ง 
 ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมวรรคสอง หรือกำรท ำลำยหรือ 



๕๐ 
 

กำรประกำศตำมวรรคสี่ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์
ยำสูบดังกล่ำวเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 
 เพื่อคุ้มครองสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ของประชำชน กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดให้
รัฐมนตรีประกำศหลักเกณฑ์เกีย่วกับรำยละเอียด 
ทำงเทคนิค ทำงวิชำกำร หรือเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว ก็ได้” 

ถามมติ  มาตรา ๓๗  คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ ไข มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ  จ านวน ๓ คน 
คือ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม นายธ ารง ทัศนาญชลี และนายธานี อ่อนละเอียด เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

- เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – เห็นด้วย 
- เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม กด - ไม่เห็นด้วย 
 (พลเอก สมเจตน์ฯ + นายธ ารงฯ + นายธานีฯ)   

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม เป็นอันยุติ  
 แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม (พลเอก สมเจตน์ฯ นายธ ารงฯ 
และนายธานีฯ) ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 

- เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๑ กด – เห็นด้วย 
 (พลเอก สมเจตน์ฯ) 
- เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๒  กด – ไม่เห็นด้วย 
 (นายธ ารงฯ และนายธานีฯ)  

 หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๑ (พลเอก สมเจตน์ฯ) เป็นอันยุติ 
แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่  ๒ (นายธ ารงฯ และนายธานีฯ)  
ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 

- เห็นด้วยกับการแก้ไขของนายธ ารงฯ   กด – เห็นด้วย 
- เห็นด้วยกับการแก้ไขของนายธานีฯ   กด – ไม่เห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

  ๔.๑.๕ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น 

(๑) กรณีมกีรรมาธกิารสงวนความเห็น ๑ คน 

 - การใส่ข้อมลูลงในตารางถามมติ  

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

  คณะกร รม า ธิ ก า รมี ก า รแก้ ไ ข
เพิ่มเติมความในมาตรา....... /อนุมาตรา
.......... / วรรค........... (ระบุมาตรา/
อ นุ ม า ต ร า / ว ร ร ค ที่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม)....... ดังนี้ 

 ....(ใส่ เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ โดยดูจากรายงาน
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ 
พิจารณา)..... 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๑ คน ดังนี้ 
 . . . . . . . . . . (ชื่ อกรรมาธิการผู้ สงวน
ความเห็น).. . . . . . . . . . สงวนความเห็น 
แก้ ไขเพิ่ มเติม/เพิ่ มความ/ตัดความ 
ในมาตรา . . . . ( ระบุม าตราที่ มี กา ร 
สงวนความเห็น)..... ดังนี้ 
 .. .. .. .(ใส่ เนื้อความที่กรรมาธิการ
สงวนความเห็นไว้ โดยดูจากรายงาน
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ใ น ส่ ว น 
ผลการพิจารณา)....... 

 หมายเหตุ  : กรณีที่ มี การสงวน
ความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ 
ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุ 
อนุมาตราหรือวรรค ที่มีการขอแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

สมาชิกอภิปรายได้ใน
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่ตนสงวน 

 
 - การถามมติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา ... (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของ 
ผู้สงวนความเห็น)...เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวน) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
 ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 

 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น)... กด – ไม่เห็นด้วย 



๕๒ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และเพิ่มความขึ้นใหม่
เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๑๗  ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๘ แห่งพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๘  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา 
หรือประกาศด้วยประการใด ๆ เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
นอกจากชื่อและที่ตัง้ของสถานพยาบาล 
ตามที่ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติ 
ข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา 
หรือประกาศจากผู้อนุญาต ทั้งนี ้ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
และค่าใช้จา่ยทีผู่้อนุญาตประกาศก าหนด 
 การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ 
ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาล  
หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบ 
วิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชกัชวน 
ให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล 
โดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จ 
หรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิด 
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
จะกระท ามไิด ้
           ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง 
ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผน่ดิน” 

มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) 
ขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน 
คือ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร  
โดยขอสงวนความเห็นให้คงไว้ 
ตามร่างที่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
รับหลักการไว้ในวาระทีห่นึ่ง 

สมาชิกอภิปรายได ้
ในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ๑๗  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นวรรคสาม 
ของมาตรา ๑๗  มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) ขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร 
โดยขอสงวนความเห็นให้คงไว้ตามร่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการไว้ในวาระที่หนึ่ง เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ.    กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และผู้สงวนความเห็น (นายวราสทิธิ์ฯ)  กด – ไม่เห็นด้วย 
 

 
 
 



๕๓ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๒ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. ....   

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ร่างเดิมไม่มี คณะ กมธ. เพิ่มความเป็น
มาตรา ๔๙/๑ ขึ้นใหม่ ดังนี ้
    “มาตรา ๔๙/๑  การสรรหาผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
     (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการสมัครเปน็ผู้สมัคร                 
รับเลือกตั้ง และประกาศให้สมาชิกทราบ 
เป็นการทั่วไป  
     (๒) เมื่อพ้นก าหนดเวลารบัสมัครตาม (๑) 
ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 
     (๓) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดไดร้ับรายชื่อ 
ผู้สมัครจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดการประชุม
สมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมคัรตามรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา 
     (๔) การประชุมสาขาพรรคการเมือง 
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไมน่้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจ า 
จังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบคนโดยในการลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิ 
ลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน และเมื่อลงคะแนน 
เลือกเสร็จสิ้นแล้วใหน้ับคะแนนและประกาศ 
ผลการนบัคะแนนของสาขาพรรคการเมือง 
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานรายชื่อผู้สมัคร
ซึ่งได้รับคะแนนล าดบัสูงสุดสองล าดับแรก 
ให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มี 
ผู้มีคะแนนเทา่กันมากกว่าจ านวนดังกล่าว 

มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) 
ขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน 
คือ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 
โดยขอสงวนความเห็นให้ตัด 
มาตรา ๔๙/๑ ออกทั้งมาตรา  
 

สมาชิกอภิปรายได ้
ในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 



๕๔ 
 

ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหา 
ในการจัดเรียงล าดบั 
    (๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อ
ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณา 
จากผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง  
หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณา
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในล าดับถัดไปเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจงัหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการ 
สรรหาประชุมร่วมกัน หากทีป่ระชุมร่วมกัน 
มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด ให้เสนอ
รายชื่อผู้นัน้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ถ้า 
ที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อ
ผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจงัหวัดสง่มาทัง้หมด 
ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้า
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรค
การเมอืงประจ าจังหวัดในเขตเลอืกตั้งนั้น
ทราบ และให้ด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) จนกว่าจะได้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้น” 

ถามมติ มาตรา ๔๙/๑  ร่างเดิมไม่มี คณะ กมธ. มีการเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นมาตรา ๔๙/๑ มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) 
ขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง โดยขอสงวนความเห็นให้ตัดมาตรา ๔๙/๑ ออกทั้งมาตรา 
เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๙/๑ ขึ้นใหม ่  กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และผู้สงวนความเห็น   กด – ไม่เห็นด้วย 
  (นายธนาวัฒน์ฯ ขอให้ตัดมาตรา ๔๙/๑ ออกทั้งมาตรา) 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 (๒) กรณีมกีรรมาธกิารสงวนความเห็นมากกว่า ๑ คน 
 กรณีนี้ สามารถมีการสงวนใน ๒ ลักษณะ คือ กรรมาธิการสงวนความเห็น 
ในประเด็นเดียวกัน หรือกรรมาธิการต่างสงวนความเห็นในประเด็นที่แตกต่างกัน ท าให้ถามมติมีความ 
แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้จัดท าตารางถามมติต้องปรับใช้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี 

  (๒.๑) กรณีมีการสงวนความเห็นในประเด็นเดียวกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ ม ความ /ตั ดค วาม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วน
ของผลการพิจารณา)..... 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๒ คน ดังนี้ 
 ๑. . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า รผู้ ส ง ว น
ความเห็น คนที่ ๑)..... สงวนความเห็น
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ มความ/ตั ดความ 
ในมาตรา... .(ระบุมาตราที่มีการสงวน
ความเห็น)..... ดังนี้ 
  .... ... (ใส่ เนื้อความที่กรรมาธิการ 
สงวนความเห็นไว้  โดยดูจากรายงาน 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง 
ผลการพิจารณา)....... 
 ๒. . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า รผู้ ส ง ว น
ความเห็น คนที่ ๒)..... สงวนความเห็น
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ มความ/ตั ดความ 
ในมาตรา... .(ระบุมาตราที่มีการสงวน
ความเห็น)..... ดังนี้ 
  .... ... (ใส่ เนื้อความที่กรรมาธิการ 
สงวนความเห็นไว้  โดยดูจากรายงาน 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง 
ผลการพิจารณา)....... 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนความ 
เห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา
หรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

สมาชิกอภิปรายได้ในประเด็น
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
และที่ตนสงวน 

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

   - การถามมติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

ร่างเดิมไม่ม ีคณะ กมธ. มีการเพ่ิมความเป็น
มาตรา ๖๙/๑ ขึ้นใหม ่ดังนี ้ 
 “มาตรา ๖๙/๑ เพื่อป้องกันความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงทีย่ากแก่การแก้ไข 
เยียวยาในภายหลงั หรือเพื่อป้องกันความรุนแรง 
อันใกล้จะถึงและค าร้องของผู้รอ้งมีเหตุอันมี 
น้ าหนักที่ศาลจะวนิิจฉัยให้เป็นไปตามคาร้อง 
เมื่อศาลเห็นสมควร หรือคู่กรณีได้ยื่นค าขอ 
ให้ศาลมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 
เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉยัและออกค าสั่ง 
ไปยังหนว่ยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี ้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่ก าหนด 
ในข้อก าหนดของศาล  
 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อน 
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคบัได ้
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนัที่ศาลก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวนั้น  
 ข้อก าหนดของศาลตามวรรคหนึ่งต้องส่งให้ 
สภาผู้แทนราษฎรในวนัที่ออกข้อก าหนดดังกล่าว 
เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้ถ้า
ต่อมามีการเสนอญัตติและสภาผู้แทนราษฎร 
มีมติภายในสามสบิวันนับแต่วนัที่ส่งข้อก าหนด
ดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด 

 นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง นายสุพจน์ 
ไข่มุกด ์และศาสตราจารย์อุดม 
รัฐอมฤต (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย) 
ขอสงวนความเห็นให้ตัดออก  

 

สมาชิกอภิปรายได้
ในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่
ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ... คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ  ในมาตรา...... (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ คน คือ .......(ชื่อ+ชื่อสกุล 
ของผู้สงวน คนที่ ๑)....... และ.....(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน คนที่ ๒)..... โดยสงวนความเห็นเหมือนกัน 
เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน (ชื่อผูส้งวน ๑ + ชื่อผูส้งวน ๒) กด – ไม่เห็นด้วย  

 



๕๗ 
 

เท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวไม่ว่า 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ศาลดาเนินการให้เป็นไป 
ตามนัน้  
 ก าหนดวันตามวรรคสามให้หมายถึง 
วันในสมัยประชุม”  

ถามมติ มาตรา ๖๙/๑ ร่างเดิมไม่มี คณะ กมธ. มีการเพิ่มความเป็นมาตรา ๖๙/๑ ขึ้นใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 
นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย) ขอสงวนความเห็นให้ตัดออก 
เห็นควรถามมติ ดังนี้  
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ.  กด - เห็นด้วย  
 - เห็นควรให้ตัดออกตาม กมธ. เสียงข้างน้อย (นายธนาวฒัน์ฯ และคณะ)  กด - ไม่เห็นด้วย 

 
 - ตัวอยา่งที่ ๒ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) 
ของมาตรา ๑๓       
 “มาตรา ๑๓  เอกสารและหลักฐานที่ต้อง 
ยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน  
และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
ทุกคน 
  (๒) หลักฐานการช าระเงนิทุนประเดิมของ 
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนกรณีที่มี 
ทุนประเดิมของพรรคการเมือง ซึ่งต้องยื่นในวนัที ่
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตัง้ 

.................. ฯลฯ...................” 

มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) 
จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายธนาวัฒน์ 
สังข์ทอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
ขอสงวนความเห็น โดยให้คงมาตรา ๑๓  
ไว้ตามร่างเดิม 

 

สมาชิกอภิปรายได้
ในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 

 
ถามมติ มาตรา ๑๓  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของมาตรา ๑๓ มีกรรมาธิการ (เสียงข้างน้อย) 
จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ขอสงวนความเห็น โดยให้คงมาตรา ๑๓ 
ไว้ตามร่างเดิม เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ. กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม (นายวัลลภฯ + นายธนาวฒันฯ์) กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 



๕๘ 
 

  (๒.๒) กรณีมีการสงวนความเห็นในประเด็นที่แตกต่างกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ ม ความ /ตั ดค วาม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วน
ของผลการพิจารณา)..... 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๒ คน ดังนี้ 
 ๑. . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า รผู้ ส ง ว น
ความเห็น คนที่ ๑)..... สงวนความเห็น
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ มความ/ตั ดความ 
ในมาตรา... .(ระบุมาตราที่มีการสงวน
ความเห็น)..... ดังนี้ 
  .... ... (ใส่ เนื้อความที่กรรมาธิการ 
สงวนความเห็นไว้  โดยดูจากรายงาน 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง 
ผลการพิจารณา)....... 
 ๒. . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า รผู้ ส ง ว น
ความเห็น คนที่ ๒)..... สงวนความเห็น
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / เพิ่ มความ/ตั ดความ 
ในมาตรา... .(ระบุมาตราที่มีการสงวน
ความเห็น)..... ดังนี้ 
  .... ... (ใส่ เนื้อความที่กรรมาธิการ 
สงวนความเห็นไว้  โดยดูจากรายงาน 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง 
ผลการพิจารณา)....... 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวนความ 
เห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา
หรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

สมาชิกอภิปรายได้ในประเด็น
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
และที่ตนสงวน 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

   - การถามมติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการตัดความมาตรา ๖ 
ออกทั้งหมด ดังนี ้

 มำตรำ ๖  ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕  
เป็นกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรสมคบกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยปกปิดวิธีด ำเนินกำร 
หรือกระท ำในลักษณะของกำรด ำเนินกำร 
ที่แอบแฝงหรืออ ำพรำงในธุรกิจ หรือกระท ำ 
ด้วยวิธีกำรอื่นใดที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ผู้กระท ำต้อง 
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน 
สี่แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้เป็นควำมผิด 
มูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. พันต ารวจโท วิชัย สุวรรณ-
ประเสริฐ สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม
ความมาตรา ๖ ดงันี ้

“มาตรา ๖  ถ้าความผิดตาม
มาตรา ๕ เป็นการกระท าที่มีลักษณะ 
เป็นกำรสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
โดยปกปดิวิธีด ำเนินกำร หรือกระท ำ 
ในลักษณะของกำรด ำเนินกำร 
ที่แอบแฝงหรืออ ำพรำงในธุรกิจ  
หรือกระท ำด้วยวิธีกำรอื่นใดที่ขัดต่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชำชนเครือข่ายหรือขบวนการ 

สมาชิกอภิปรายได้
ในประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ... คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา......  (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค ที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ คน คือ .......(ชื่อ+ชื่อสกุล 
ของผู้สงวน คนที่ ๑)...... และ......(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน คนที่ ๒)....... โดยสงวนความเห็นในประเด็น 
ที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

  กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี้ 

  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็นโดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
   (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒) 

  หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 

  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑)... กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒)... กด – ไม่เห็นด้วย 

 



๖๐ 
 

 ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ป ี
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

ให้ความผิดตามมาตรานี ้
เป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน” 

๒. นายปรีดิเทพ บุนนาค  
สงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติม 
ความมาตรา ๖ ดงันี ้

“มาตรา ๖  ถ้าความผิดตาม 
มาตรา ๕ เป็นการกระท าที่มลีักษณะ 
เป็นกำรสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
โดยปกปดิวิธีด ำเนินกำร หรือกระท ำ 
ในลักษณะของกำรด ำเนินกำร 
ที่แอบแฝงหรืออ ำพรำงในธุรกิจ  
หรือกระท ำด้วยวิธีกำรอื่นใดทีข่ัดต่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชำชนเครือข่ายหรือขบวนการ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี ้
เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน”  

ถามมติ มาตรา ๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖ มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ คน 
คือ พันต ารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ และนายปรีดิเทพ บุนนาค เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย 
ที่หากประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 
กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวมของผู้สงวน ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี ้
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็นโดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
   (พันต ารวจโท วิชัยฯ และนายปรีดิเทพฯ) 
หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ  
 



๖๑ 
 

แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ใหถ้ามมติต่อไป ดงันี้ 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของพันต ารวจโท วิชัยฯ กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของนายปรีดิเทพฯ กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 - ตัวอยา่งที่ ๒ 

   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 
คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๒ ดังนี้ 
 “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจำก
เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวนันบัแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป” 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ สงวนความเห็นให้คง มาตรา ๒ 
ไว้ตามร่างเดิม ประกอบด้วย  
 ๑. นายประพนัธ์  นัยโกวิท 
    ๒. พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช 
 ๓. รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก 

 กลุ่มที่ ๒ รองศาสตราจารย์ทวศีักดิ์ 
สูทกวาทนิ และนายธานี อ่อนละเอียด  
ขอสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๒ ดังนี ้ 
 “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจำก 
เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวนันับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป” 

อภิปรายได้เฉพาะ 
สมาชิกที่ได้สงวน 
ค าแปรญัตติไว้ 

ถามมติ มาตรา ๒  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒ มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ๒ กลุ่ม 
เห็นควรถามมติ  ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑   กด – ไม่เห็นด้วย 

หากมติที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  

กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ.      กด - เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒ (รศ.ทวีศกัดิ์ฯ + นายธานีฯ)   กด – ไม่เห็นด้วย 

 

 

 

 



๖๒ 
 

อนึ่ ง กรณีมีกรรมาธิการสงวนความเห็นมากกว่า ๒ คนขึ้นไป 
และสงวนความเห็นในประเด็นที่แตกต่างกัน ท าให้สมาชิกไม่สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนน 
ในทุกประเด็นของการสงวนได้ในคราวเดียวกัน ดังนั้น ผู้จัดท าตารางถามมติจะต้องพิจารณาก่อนว่า  
ประเด็นที่กรรมาธิการสงวนมีกี่ประเด็น และจะต้องพยายามจัดกลุ่มประเด็นการสงวนให้เหลือ ๒ กลุ่ม 
หรือน้อยกลุ่มที่สุด โดยจัดกลุ่มประเด็นที่มีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน  
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติที่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ตัวอยา่ง : ยังไมม่ีกรณตีัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ของมาตรา..... (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ..... คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
คนที่ ๑)... ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน คนที่ ๒)...  และ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน คนที่ ๓)... โดยสงวน 
ความเห็นในประเด็นที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย 

 กรณีประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ   กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็นโดยรวม   กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒ + .....) 

 หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการ
แก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 

 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๑ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็น กลุ่มที่ ๒ กด – ไม่เห็นด้วย 

 เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้ถามมติต่อไปในแต่ละกลุ่ม ตามมตขิองที่ประชุมดงันี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๑).... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนความเห็น คนที่ ๒).... กด – ไม่เห็นด้วย 



๖๓ 
 

  ๔.๑.๖ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ 

(๑) กรณสีมาชกิสงวนค าแปรญัตติ ๑ คน 

 - การใส่ข้อมลูลงในตารางถามมติ  

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม / เ พิ่ ม ค ว าม /ตั ด ค ว า ม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของ
ผลการพิจารณา)..... 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน 
๑ คน ดังนี้ 
 ... .. .(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปร
ญั ตติ ) . . . . . .  ส ง วนค า แป รญั ตติ 
แก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในมาตรา........(ระบุมาตราที่มีการ 
สงวนค าแปรญัตติ)......... ดังนี้ 
 .....(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติไว้ โดยดูจากรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการในส่วนของ 
ผลการพิจารณา)..... 
 หมายเหตุ : กรณีที่มีการสงวน 
ค า แปรญั ตติ ขอแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / 
เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือ
วรรค ที่ มีการขอแก้ ไขเพิ่ม เติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่ตนสงวน 

 - การถามมติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.....  (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ)... เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย  

หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (ชื่อผู้สงวนฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 



๖๔ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๑๕ ดังนี้ 

มาตรา ๑๕  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐอำจจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด 
ของการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ของหน่วยงาน 
ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน 
ดังนี้ 
 นายมณเฑียร บุญตัน สงวนค าแปร
ญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕ 
ดังนี ้
 “มาตรา ๑๕  เพื่อให้เกิดความ 
โปร่งใสและเป็นหลักประกันให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก 
พัสดุในการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ หน่วยงาน 
ของรัฐอาจจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด 
ของการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้” 

สมาชิกอภิปราย 
ได้เฉพาะประเด็น 
ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕ และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ   
จ านวน ๑ คน คือ นายมณเฑียร บุญตัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม  กด – ไม่เห็นด้วย  

หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตาร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (นายมณเฑียรฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 - ตัวอยา่งที่ ๒ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการแก้ไข โดยเพิม่ความ 
เป็นวรรคห้าขึ้นใหม่ ของมาตรา ๓๓ 
ดังนี ้   
      “มาตรา ๓๓  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมือง
ต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้
      (๑) ด าเนนิการให้มีจ านวนสมาชิก 
ไม่น้อยกว่าห้าพนัคน และต้องเพิ่มจ านวน
สมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
ภายในสีป่ีนบัแต่วันทีน่ายทะเบยีน 
รับจดทะเบียน 
      (๒) จัดให้มสีาขาพรรคการเมือง 
ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ 
จังหวัดที่คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อย 
ภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมือง 
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมลิ าเนา 
อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้น 
ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

….………ฯลฯ.............. 
     ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
แล้ว สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไป 
ตาม (๒) ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
พรรคการเมืองนั้นด าเนินการให้ถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบียนก าหนด 
หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขา 
พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป” 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน 
ดังนี้ 
 นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล ขอสงวน 
ค าแปรญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) 
ของวรรคหนึ่ง ดังนี้ 
     “มาตรา ๓๓  ….………ฯลฯ..............     
     (๑) ด าเนนิการให้มีจ านวนสมาชิก 
ไม่น้อยกว่าห้ำพันสองพนัคน และต้องเพิ่ม 
จ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไมน่้อยกว่า 
หนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปนีับแตว่ันที่ 
นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 

….………ฯลฯ..............” 

สมาชิกอภิปราย 
ได้เฉพาะประเด็น 
ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ๓๓  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มความเป็นวรรคห้าขึ้นใหม่ ของมาตรา ๓๓  มีสมาชิก 
สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล ขอสงวนค าแปรญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) 
ของวรรคหนึ่ง เห็นควรถามเรียงตามล าดับ ดังนี้  
 ถามมติวรรคหนึ่ง (๑) 
 - เห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ (ทน่ายนิพนธ์ฯ)  กด – ไม่เห็นด้วย 
  ถามมติวรรคห้า (ร่างเดิมไม่มี คณะ กมธ. เพ่ิมความขึ้นใหม่) 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ. โดยให้เพิ่มความเปน็วรรคห้าขึ้นใหม่ กด – เห็นด้วย 
    -  เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม    กด – ไม่เห็นด้วย 



๖๖ 
 

(๒) กรณสีมาชกิสงวนค าแปรญัตติมากกว่า ๑ คน 
 กรณีนี้ สามารถมีการสงวนใน ๒ ลักษณะ คือ สมาชิกทั้ง ๒ คน สงวน 

ค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน หรือสมาชิกทั้ง ๒ คน สงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน 
ซึ่งท าให้การถามมติมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

  (๒.๑) กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม / เ พิ่ ม ค ว าม /ตั ด ค ว า ม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของ
ผลการพิจารณา)..... 

สมาชิกทั้ ง ๒ คน สงวนค าแปรญัตติ
ต่างกัน  ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี้ 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ  จ านวน 
๒ คน ดังนี้ 
 ๑. ...(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ 
คนที่ ๑)... สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/
เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.....(ระบุ
มาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)... ดังนี้ 
  . . . . . ( ใส่ เนื้ อความที่ สมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติไว้ โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา)..... 
๒. ...(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ 
๒)... สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่ม
ความ/ตัดความ ในมาตรา.....(ระบุมาตรา
ที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)... ดังนี้ 

  .....(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติ ไว้  โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิ ก า ร ในส่ วนของผลการ
พิจารณา)..... 
หมายเหตุ : กรณีที ่ม ีการสงวนค าแปร
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา
หรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่ม เติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และกรรมาธิการอภิปราย
ได้เฉพาะประเด็น 
ที่ตนสงวน 

 

 

 

 



๖๗ 
 

   - การถามมติ  

 
 - ตัวอยา่ง 
  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ ดังนี้ 

มาตรา ๑๔  การค านวณอากร
ส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ให้ค านวณตามสภาพแห่งของ  
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศลุกากร  
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จ  
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้

ฯลฯ  ฯลฯ 
(๓) กรณีของที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นของเพื่อการ 
ผ่านแดนหรือเพื่อการถ่ายล าและต่อมา
มีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากร
เป็นของน าเข้า หรือเป็นของผ่ำนแดน
หรือของถ่ำยล ำที่ผิดเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกำศก ำหนดภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง  
ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติแก้ไข
เพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ 
จ านวน ๒ คน คือ พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
โดยสงวนค าแปรญัตติเหมือนกนั  
ดังนี้ 

(๓) กรณีของที่น ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรเป็นของเพื่อกำร 
ผ่ำนแดนหรือเพื่อกำรถ่ำยล ำและ
ต่อมำมีกำรขอเปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกรเป็นของน ำเข้ำ หรือเป็นของ
ผ่ำนแดนหรือของถ่ำยล ำที่ผิดเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด ให้ค ำนวณ
อำกรตำมสภำพแห่งของ รำคำ
ศุลกำกร และพิกัดอัตรำศุลกำกร 
ที่เป็นอยู่ในเวลำที่ได้รับอนุญำตให้
เปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรเป็น 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ  ในมาตรา.....  
(กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา/วรรคที่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย)  มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ 
...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... และ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ 
คนที่ ๒)... โดยสงวนค าแปรญัตติในประเด็นเดียวกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย  

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี ้

 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตต ิ กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที ่๒) 



๖๘ 
 

ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศลุกากร 
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่ได้รับอนุญำตให้
เปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรเป็น
ของน ำเข้ำหรือในเวลำที่ผิดเงือ่นไข
ดังกล่ำวน าของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

ของน ำเข้ำหรือในเวลำที่ผิดเงือ่นไข
ดังกล่ำว 

ถามมติ มาตรา ๑๔  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ มีสมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติ จ านวน ๒ คน คือ พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โดยสงวนค าแปร 
ญัตติในประเด็นเดียวกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กด – ไม่เห็นด้วย 
  (พลเอก สิงห์ศึกฯ  + นายวัลลภฯ) 

 

  (๒.๒) กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน 

   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม / เ พิ่ ม ค ว าม /ตั ด ค ว า ม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของ
ผลการพิจารณา)..... 

สมาชิกทั้ ง ๒ คน สงวนค าแปรญัตติ
ต่างกัน  ให้ใช้ถ้อยค า ดังนี้ 

มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ  จ านวน 
๒ คน ดังนี้ 
 ๑. ...(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ 
คนที่ ๑)... สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/
เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา.....(ระบุ
มาตราที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)... ดังนี้ 
  . . . . . ( ใส่ เนื้ อความที่ สมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติไว้ โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา)..... 
๒. ...(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ 
๒)... สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่ม
ความ/ตัดความ ในมาตรา.....(ระบุมาตรา
ที่มีการสงวนค าแปรญัตติ)... ดังนี้ 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และกรรมาธิการอภิปราย
ได้เฉพาะประเด็น 
ที่ตนสงวน 



๖๙ 
 

  .....(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวน 
ค าแปรญัตติ ไว้  โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิ ก า ร ในส่ วนของผลการ
พิจารณา)..... 
หมายเหตุ : กรณีที ่ม ีการสงวนค าแปร
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ 
ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตรา
หรือวรรค ที่มีการขอแก้ไขเพิ่ม เติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย  

 

   - การถามมติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ..... คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... และ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒)... และ โดยสงวนค าแปร 
ญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป  
ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที ่๒) 

 หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑).... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒).... กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๐ 
 

   - ตัวอย่างที่ ๑ 
   ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 

คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการตัดความใน (๔) 
ของมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ออก  
และแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง ของมาตรา ๖ ดังนี้ 

“มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความ 
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
แทน 

“มาตรา ๒๗  ผู้พิพากษาสมทบ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอำยุครบแปดสิบปบีริบูรณ์ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะ

ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 
๒๕ 

(๖) ขาดการปฏบิัติหน้าที่ตามเวร
ปฏิบัติการที่ก าหนดถึงสามคร้ังโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือกระท าการใด ๆ  
ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตลุาการแลว้
จะต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะถูก
ลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการฝา่ยตุลาการศาลยุติธรรม 

(๗) ไม่ผา่นการประเมินผลงาน 
ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการประเมินสมรรถภาพ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรา ๒๕/๑ 

การพ้นจากต าแหน่งตาม (๒)  
หรือ (๓) หรือ (๔) ให้น าความ 
กราบบังคมทลูเพื่อทรงทราบ 
ถ้าเป็นการพ้นจากต าแหนง่ตาม (๕) 

มีผู้สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิม่เติม 
ความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) 
จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. นายเจตน์ ศิรธรานนท์   
นายมณเฑียร บุญตัน  นายวัลลภ  
ตังคณานุรักษ์  และพลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร ขอแปรญัตติ ดังนี ้

   “(๔) มีอายุครบแปดสิบเจ็ดสบิปี
บริบูรณ์” 

๒. นายสมชาย แสวงการ  
ขอแปรญัตติ ดังนี ้

   “(๔) มีอายุครบแปดสิบเจ็ดสบิห้าปี
บริบูรณ์” 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่ตนสงวน 
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(๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝา่ยตุลาการศาลยุติธรรม
และให้น าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรง
มีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ต าแหน่ง”” 

ถามมติมาตรา ๖ คณะ กมธ. มีการตัดความใน (๔) ของมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ออก และแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๒๗ วรรคสอง ของมาตรา ๖ มีผู้สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) 
จ านวน ๒ กลุ่ม เห็นควรถามมติตามล าดับ ดังนี ้

ถามมติมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) 

กรณีมีสมาชิกอภิปรายขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 -  เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวนค าแปรญตัติ)  กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม      กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมมีมตใิห้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม หรือไม่มีสมาชิก 
อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม   
 - เห็นด้วยกับการตัดความ (๔) ของคณะ กมธ.    กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม   กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะ กมธ. ให้ตดัความใน (๔) ของมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ออก เป็นอันยุติ  แต่หาก 
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม  ให้ถามมติต่อไปดังนี ้
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มท่านเจตน์ฯ (พน้ต าแหน่งเมื่ออายุครบ ๗๐ ปี)  กด – เห็นด้วย 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขของท่านสมชายฯ    (พ้นต าแหน่งเมื่ออายุครบ ๗๕ ปี)  กด – ไม่เห็นด้วย 

ถามมติมาตรา ๒๗ วรรคสอง  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๒๗ วรรคสอง  ไม่มผีู้สงวนฯ  ขอถามมติดังนี ้
  - เห็นด้วยการแก้ไขของคณะ กมธ.   กด – เห็นด้วย 
  - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม    กด – ไม่เห็นด้วย 
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   - ตัวอย่างที่ ๒ 
   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสามของ 
มาตรา ๕๗ ดังนี้ 
 “มาตรา ๕๗  ภายในสบิห้ำยี่สบิวัน 
นับแต่วนัที่พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้ใชบ้ังคบั ให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน แตง่ตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
เพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา 
ตามมาตรา ๑๑ 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
แล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กร 
อิสระใดยังไม่อาจแต่งตัง้ผู้แทนได้  
หรือในกรณีที่ไม่มีผู้น าฝา่ยค้านใน 
สภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการ 
สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ 
ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบ 
ด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่  
แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทน 
มาในภายหลัง  การแต่งตั้งดังกล่าว 
ไม่มีผลให้การด าเนนิการของ
คณะกรรมการสรรหาที่ได้ด าเนนิการ 
ไปแล้วต้องเสียไป 
        ภายในสิบห้ำสามสิบวนันับแต่
วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและ
วินิจฉัยว่าประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบ้ังคับผู้ใด 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

มีผู้สงวนค าแปรญัตติแก้ไขเพิม่เติมความใน
มาตรา ๕๗ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑  นายนรนิติ เศรษฐบตุร  
นายกล้านรงค์ จันทิก นายธานี อ่อนละเอียด 
และนายยุทธนา ทัพเจริญ ขอสงวนค าแปร 
ญัตติตดัความในมาตรา ๕๗ ออกทั้งมาตรา 
ดังนี้ 
 “มำตรำ ๕๗  ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้ศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
ที่มิใช่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน แต่งตั้งและส่งชื่อ
ผู้แทนให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เพื่อประกอบเป็นคณะกรรมกำรสรรหำ 
ตำมมำตรำ ๑๑ 
    เมื่อพ้นก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้ว 
หำกศำลรฐัธรรมนญูหรือองค์กรอิสระใด 
ยังไม่อำจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีที่ 
ไม่มีผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
ให้คณะกรรมกำรสรรหำปฏิบัติหน้ำที่ 
ต่อไปได้ โดยให้ถือว่ำคณะกรรมกำรสรรหำ 
ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำเท่ำที่มีอยู่ 
แต่ไม่เป็นกำรตัดสทิธิศำลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่จะแต่งตัง้ผู้แทนมำ 
ในภำยหลัง กำรแต่งตั้งดงักล่ำวไม่มีผลให้ 
กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วต้องเสียไป 
   ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันพ้นจำก 
ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำร 
สรรหำพิจำรณำและวินิจฉัยว่ำประธำน 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับผูใ้ดขำดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่  
 

สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข และที่ตน
สงวน 
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        ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา 
มีค าวินิจฉัยวา่ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผน่ดินผู้ใด 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานผู้ตรวจการ 
แผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผน่ดินผู้นั้น 
พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วนัถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉยั   
และเพื่อประโยชน์ในการรับบ าเหน็จ 
ตอบแทนตามมาตรา ๓๑ ให้ถือว่า 
การพ้นจากต าแหน่งดังกลา่วเปน็ 
การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก 
        ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
สรรหาให้เป็นที่สุด” 

   ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำ 
มีค ำวินิจฉัยว่ำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
หรือผู้ตรวจกำรแผ่นดินผู้ใดขำดคุณสมบัต ิ
หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือ 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตั้งแต่วันถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรสรรหำ 
มีค ำวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์ในกำรรับ 
บ ำเหน็จตอบแทนตำมมำตรำ ๓๑ ให้ถือว่ำ 
กำรพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำว เป็นกำรพ้น 
จำกต ำแหน่งด้วยเหตุลำออก 
    ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ให้เป็นที่สดุ” 
 
 กลุ่มที่ ๒ นายสมชาย แสวงการ  
และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจขอสงวน 
ค าแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง 
และตัดความในวรรคสาม วรรคสี่  
และวรรคห้า ออกทั้งวรรค ดังนี้   
 “มาตรา ๕๗  ภายในสบิห้ำยี่สบิวันนับแต ่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนญูและองค์กรอิสระ 
ที่มิใช่ผู้ตรวจการแผน่ดิน แตง่ตัง้และส่งชื่อ 
ผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
เพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา 
ตามมาตรา ๑๑ 

........................ฯลฯ........................ 
 ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันพ้นจำก 
ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำร 
สรรหำพิจำรณำและวินิจฉัยว่ำประธำน 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับผูใ้ดขำดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่  
   ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำ 
มีค ำวินิจฉัยว่ำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
หรือผู้ตรวจกำรแผ่นดินผู้ใดขำดคุณสมบัต ิ
หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือ 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่ง 
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ตั้งแต่วันถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรสรรหำ
มีค ำวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์ในกำรรับ 
บ ำเหน็จตอบแทนตำมมำตรำ ๓๑ ให้ถือว่ำ 
กำรพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำว เป็นกำร 
พ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุลำออก 
    ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ให้เป็นที่สดุ” 

ถามมติ มาตรา ๕๗  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งและวรรคสามของมาตรา ๕๗  มีผู้สงวนค าแปร 
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๕๗ จ านวน ๒ กลุ่ม เห็นควรถามมติ  ดังนี้ 

กรณีมีการอภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกมธ. + กลุ่มผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม      กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม  
หรือกรณีไม่มีการอภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกมธ.      กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม    กด – ไม่เห็นด้วย 
  (กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) 

หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ. เป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นดว้ยกับการแก้ไขของกลุ่ม
ผู้สงวนค าแปรญัตติโดยรวม (กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) เห็นควรถามต่อไป ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มที่ ๑       กด – เห็นด้วย 
  (นายนรนิติฯ นายกล้านรงค์ฯ นายธานีฯ และนายยุทธนาฯ) 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มที่ ๒     กด – ไม่เห็นด้วย 
    (นายสมชายฯ และนายเจริญศักดิ์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

   อนึ่ง ในกรณีที่มีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติมากกว่า ๒ คนขึ้นไป 
และสงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน ท าให้สมาชิกไม่สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนน  
ในทุกประเด็นของการสงวนได้ในคราวเดียวกัน ผู้จัดท าตารางถามมติจะต้องพิจารณาก่อนว่าประเด็น  
ท่ีสมาชิกสงวนมีกี่ประเด็น และจะต้องพยายามจัดกลุ่มประเด็นการสงวนให้เหลือ ๒ กลุ่ม หรือน้อยกลุ่ม 
ที่สุด โดยจัดกลุ่มประเด็นที่มีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติ 
ทีละกลุ่ม ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ตัวอย่าง : ยังไม่มีกรณีตัวอยา่ง 

 

 

 

 

 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... (กรณีที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม/ 
เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ..... คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ คนที่ ๑)... ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒)... และ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ คนที่ ๓)... โดยสงวนค าแปรญัตติในประเด็นที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม   กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตตโิดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑ + ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที ่๒ + .....) 

 หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ  แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๑ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนค าแปรญัตติ กลุ่มที่ ๒ กด – ไม่เห็นด้วย 

 เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้ถามมติต่อไปในแต่ละกลุ่ม ตามมตขิองที่ประชุมดงันี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๑).... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ....(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตติ คนที่ ๒).... กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 
 

  ๔.๑.๗ กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และมีสมาชิก
สงวนค าแปรญัตติ 
 กรณีนี้ เป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขได้ใน ๒ ลักษณะ คือ กรณี
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และกรรมาธิการสงวนความเห็นในประเด็นเดียวกับการสงวนค าแปรญัตติ
ของสมาชิก และกรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และกรรมาธิการสงวนความเห็นในประเด็นที่แตกต่าง 
กับการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก ซึ่งผู้จัดท าตารางถามมติต้องปรับใช้ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี 
 (๑) กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และกรรมาธิการสงวนความเห็น 
ในประเด็นเดียวกับการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก 
   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม / เ พิ่ ม ค ว าม /ตั ด ค ว า ม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของ
ผลการพิจารณา)..... 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๑ คน และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ 
จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

 กรรมาธิ ก า รผู้ ส ง วนความ เห็ น 
จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
 . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ผู้ ส ง ว น
ความเห็น)....... สงวนความเห็นแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา...
(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)... ดังนี้ 
 .....(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็นไว้  โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา)..... 
 สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน 
๑ คน ได้แก่ 
 .......(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ).... 
ส ง วนค าแปรญั ตติ แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / 
เพิ่มความ/ตัดความ ใน....(ระบุมาตรา 
ที่มีการสงวน ค าแปรญัตติ).... ดังนี้ 
 .....(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปร
ญั ต ติ ไ ว้  โ ด ย ดู จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา).....  

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข ที่ตนสงวน 

  

 

 



๗๗ 
 

   - การถามมติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ตัวอย่าง : ยังไม่มีกรณีตัวอยา่ง 

 (๒) กรณีการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ การสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 
และการสงวนค าแปรญัตติของสมาชิก มีประเด็นที่แตกต่างกัน 
   - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม / เ พิ่ ม ค ว าม /ตั ด ค ว า ม 
ใน.....(ระบุมาตรา/อนุมาตรา/วรรค 
ที่มีการแก้ไข)........ดังนี้ 

 ....(ใส่เนื้อความที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้  โดยดูจาก 
รายงานคณะกรรมาธิการในส่วนของ
ผลการพิจารณา)..... 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๑ คน และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ 
จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

 กรรมาธิ ก า รผู้ ส ง วนความ เห็ น 
จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
 . . . . . . ( ชื่ อ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ผู้ ส ง ว น
ความเห็น)....... สงวนความเห็นแก้ไข
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา...
(ระบุมาตราที่มีการสงวนความเห็น)... ดังนี้ 
 .....(ใส่เนื้อความที่กรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็นไว้  โดยดูจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา)..... 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข ที่ตนสงวน 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... (กรณีที่ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของ 
ผู้สงวนความเห็น)... และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ)... โดยสงวนในประเด็นเดียวกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมผีู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม กด – เห็นด้วย 
  (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตต)ิ 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ 

 กรณีไมมี่ผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
 ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวน กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) 



๗๘ 
 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

  

 

 สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน 
๑ คน ได้แก่ 
 .......(ชื่อสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ).... 
ส ง วนค าแปรญั ตติ แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม / 
เพิ่มความ/ตัดความ ใน....(ระบุมาตรา 
ที่มีการสงวน ค าแปรญัตติ).... ดังนี้ 
 .....(ใส่เนื้อความที่สมาชิกสงวนค าแปร
ญั ต ติ ไ ว้  โ ด ย ดู จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง
คณะกรรมาธิการในส่วนของผลการ
พิจารณา)..... 

หมายเหตุ : 
 กรณีที่มีการสงวนความเห็นแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตรา
หรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรค 
ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ 
ตัดความด้วย  

 

   - การถามมติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามมติ มาตรา ......  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในมาตรา..... (กรณีที่ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความ ในอนุมาตราหรือวรรค ให้ระบุอนุมาตราหรือวรรคที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม/เพิ่มความ/ตัดความด้วย) มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของ 
ผู้สงวนความเห็น)... และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน คือ ...(ชื่อ+ชื่อสกุลของผู้สงวน 
ค าแปรญัตติ)... โดยสงวนในประเด็นที่แตกต่างกัน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 กรณีมผีู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม กด – เห็นด้วย 
  (คณะกรรมาธิการ + ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตต)ิ 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 กรณีไม่มีผู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม กด – ไม่เห็นด้วย 
  (ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) 

 หากที่ประชุมด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการ
แก้ไขของผู้สงวนโดยรวม ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนความเห็น)... กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของ...(ชื่อผู้สงวนค าแปรญัตต)ิ... กด – ไม่เห็นด้วย 



๗๙ 
 

   - ตัวอย่าง 
    ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความ
ในวรรคสอง ของมาตรา ๙ ดังนี้ 
 “มาตรา ๙  .............ฯลฯ............  
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการ 
ของพรรคการเมือง พรรคการเมือง 
ต้องจะจัดให้มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 
หนึ่งล้ำนบำทจ านวนที่คณะกรรมการ 
ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายของผูส้มัครรับ 
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งที่ผา่นมาก็ได้ 
โดยทุนประเดิมนัน้มาจากผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกัน 
จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแตไ่ม่เกิน 
คนละสำมแสนห้าหมื่นบาท” 

มีผู้สงวนความเหน็ จ านวน ๒ คน และม ี
ผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน ดังนี ้

 กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จ านวน  
๒ คน ได้แก่ 
 ๑. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ขอสงวน 
ความเห็น โดยให้คงมาตรา ๙ ไว้ตาม 
ร่างเดิม  
 ๒. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ขอสงวน 
ความเห็น แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง 
ของมาตรา ๙ ดังนี้ 
     “มาตรา ๙ ........... ฯลฯ ............ 
     เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการของ 
พรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุน 
ประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทโดยผู้ร่วม 
กันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกัน 
จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 
หนึ่งพันบาทแตไ่ม่เกินคนละสำมแสน 
ห้าหมื่นบาท” 

 สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน  
๑ คน ได้แก่ 

 นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล ขอสงวน 
ค าแปรญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมความใน 
วรรคสอง ของมาตรา ๙ ดังนี้ 
     “มาตรา ๙  ...............ฯลฯ...................... 
     เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการของ
พรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุน
ประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้ำนห้าแสนบาท  
โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
ต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแตไ่ม่เกินคนละ 
สำมแสนสามหมื่นบาท” 

 

ถามมติ มาตรา ๙  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๙ มีผู้สงวนความเห็น จ านวน ๒ คน 
และมีผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ คน เห็นควรถามมติ ดังนี ้

 



๘๐ 
 

กรณีมผีู้อภิปรายให้คงไว้ตามร่างเดิม ให้ถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะ กมธ. + ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม (นายธนาวัฒน์ฯ)  กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม ให้ถามมติต่อไป 
ดังนี ้
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะ กมธ.  กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม (ผู้สงวนความเห็น + ผู้สงวนค าแปรญัตติ) กด – ไม่เห็นด้วย 

หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะ กมธ. เป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนโดยรวม  
ให้ถามมติต่อไป ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนความเห็น (นายวลัลภฯ) กด – เห็นด้วย 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนค าแปรญัตติ (นายนพินธ์ฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
  กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม คือ กฎหมายที่มีเนื้อหาไปแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อบกพร่องบางประการ  
ที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
  โครงสร้างบางมาตราของกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม มีรูปแบบแตกต่างจากรูปแบบของ 
กฎหมายฉบับแรก กฎหมายปรับปรุง และกฎหมายยกเลิกกฎหมายอื่น กล่าวคือ มีส่วนที่เป็นมาตราคลุม 
ซึ่งเป็นมาตราท่ีระบวุ่า มาตราดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมาตราใด วรรคใด หรืออนุมาตราใด 
ในพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ และส่วนที่เป็นเนื้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้บังคับแทนเนื้อความเดิม 
โดย “มาตราคลุม” สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

๑. การแก้ไขมาตรา มีจุดประสงค์เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความในมาตราของกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ และบัญญัติความขึ้นใหม่แทน ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งมาตราหรือเป็นเพียง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะวรรคในมาตราหรือเฉพาะอนุมาตราเท่านั้น 

๒. การเพ่ิมมาตรา มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมเนื้อความใหม่แทรกเข้าไปในกฎหมายที่ใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน โดยที่ไม่เป็นการยกเลิกหรือเข้าไปแก้ไขเนื้อความเดิมแต่อย่างใด ทั้ งนี้ อาจจะเป็นการ 
เพิ่มมาตราใหม่ เพ่ิมวรรคใหม่ในมาตรา หรือเพิ่มอนุมาตราใหม่ 

๓. การยกเลิกมาตรา มีจุดประสงค์เพ่ือยกเลิกเฉพาะบางเรื่องหรือเนื้อหาสาระบางส่วน 
ในกฎหมายให้สิ้นผลไปโดยไม่มีการบัญญัติความขึ้นใหม่แทน ซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกเนื้อความทั้งมาตรา 
หรือยกเลิกเฉพาะวรรคในมาตรา หรือยกเลิกอนุมาตรา๑ 
  ร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมที่ไม่มีมาตราคลุม ผู้จัดท าตารางถมมติฯ สามารถใช้หลักการ  
จัดท าตารางถามมติฯ เดียวกันกับการจัดท าตารางถามมติฯ ร่างกฎหมายฉบับแรก ร่างกฎหมายปรับปรุง 
และร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่มีมาตราคลุม จะมีรูปแบบของการจัดท าตารางถามมติฯ 

                                        
๑
 “คู่มือแบบการร่างกฎหมาย” ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; ๒๕๕๑, น. ๓๘๗. 



๘๑ 
 

๒ รูปแบบ คือ (๑) กรณีมาตราคลุมไม่มีการแก้ไข และ (๒) กรณีมาตราคลุมมีการแก้ไข โดยมีรายละเอียด 
ในแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ กรณีมาตราคลุมไม่มีการแก้ไข 

- การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ สามารถน าการใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 
ตามข้อ ๔.๑ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีได้ 

- การถามมติ สามารถน าการถามมติ ตามข้อ ๔.๑ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริง 
ในแต่ละกรณีได้ 

- ตัวอยา่งที่ ๑ 
  ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ของมาตรา ๖/๑ ของมาตรา ๓ และ 
เพิ่มความขึ้นใหม่เป็นวรรคสามของมาตรา ๖/๑ ดังนี ้

มาตรา ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑  
ในหมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชบญัญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔   

“มาตรา ๖/๑  ให้ในคดทีี่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ให้พนักงานสอบสวนแจง้ให้ผู้เสียหายหรือทายาท 
ซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทกุข์ดังกล่าวทราบ 
ว่ำอำจมีสิทธิขอถึงสิทธิการได้รบัค่าตอบแทนตาม
พระราชบญัญัตินี ้

ในกรณีที่ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และ 
ศาลมีค าสัง่อนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษา 
ถึงที่สุดว่ำจ ำเลยมิได้เป็นผู้กระท ำควำมผิดหรือ 
กำรกระท ำของจ ำเลยไม่เป็นควำมผิด ให้เจ้ำพนักงำน
เรือนจ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์หรือเจ้ำพนักงำน
เรือนจ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือนจ ำทหำร แล้วแต่กรณี
ยกฟ้อง และจ าเลยถูกคุมขังอยู่ ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ปล่อยตัวจ าเลยในคดีดังกลา่ว  แจ้งให้จ าเลยทราบ 
ว่ำอำจมีสิทธิขอถึงสิทธิการได้รบัค่าทดแทนและคา่ใช้จา่ย
ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดวา่จ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 
หรือการกระท าของจ าเลยไม่เปน็ความผิดตาม
พระราชบญัญัตินี ้

ไม่มีการสงวน สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 



๘๒ 
 

 เมื่อได้มีการแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  
ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนกังานผู้มีหนา้ทีป่ล่อยตัว
จ าเลย บนัทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในส านวนคดี 
หรือทะเบียนประวัติของจ าเลยซึ่งตนรับผดิชอบด้วย 
แล้วแต่กรณ”ี 

ถามมติ มาตรา ๓  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตรา ๖/๑ ของ
มาตรา ๓ และเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นวรรคสามของมาตรา ๖/๑ ไม่มีผู้สงวน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 

 ถามมติ วรรคหนึ่ง คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๖/๑ ของมาตรา ๓ 
ไม่มีผู้สงวน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 ถามมติ วรรคสอง คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง ของมาตรา ๖/๑ ของมาตรา ๓ 
ไม่มีผู้สงวน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 ถามมติ วรรคสาม คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มความเป็นวรรคสาม ของมาตรา ๖/๑ ของมาตรา ๓ ขึ้นใหม่ 
ไม่มีผู้สงวน เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการเพิ่มความของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 
- ตัวอยา่งที่ ๒ 

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติมความในมาตรา ๓๗ ตรี  
ของมาตรา ๓ ดังนี้ 

มาตรา ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี ้
เป็นมาตรา ๓๗ ตรี ในส่วน ๓  
บทก าหนดโทษ ของหมวด ๒  
วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน  
ของลักษณะ ๒ ภาษีอากร 
ฝ่ายสรรพากร แห่งประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา ๓๗ ตรี  ความผิด 
ตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทว ิ 
หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ผู้กระท าความผิด
เป็นผู้มีหนา้ที่เสียภาษีอากรหรือ 

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน 
๒ คน และมีสมาชิกสงวนค าแปรญัตติ 
จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จ านวน 
๒ คน ได้แก่ 
 ๑. นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร  
สงวนความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี ้
  “มาตรา ๓๗ ตรี  ความผิดตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา 
๙๐/๔ ที่ผู้กระท าความผิดเปน็ผูม้ีหน้าที ่
เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร  
และเป็นความผิดที่เก่ียวกับเงนิได้พึงประเมิน 
หรือรายได้ตั้งแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป 

สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะประเด็นที่
คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข  
และที่ตนสงวน 



๘๓ 
 

น าสง่ภาษีอากร และเป็นควำมผิด 
ที่เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินหรอื
รำยได้ตั้งแต่สบิล้ำนบำทต่อปีภำษี 
ขึ้นไป หรือมูลค่ำฐำนภำษีตั้งแต่ 
สิบห้ำล้ำนบำทต่อปีภำษีขึ้นไป  
หรือจ ำนวนภำษีที่ขอคืนตั้งแต่ 
หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป หำกและปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้วา่มีกำรผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษี
อากรดังกล่าวได้กระท าในลักษณะ 
ที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย 
โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได ้
เพือ่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร 
และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้น
หรือโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท า
ความผิดทั้งหมดหรือบำงส่วนเพื่อมิให้
ติดตามทรัพย์สนินัน้ได้ ให้ถือว่า
ความผิดดังกลา่วเปน็ความผิดมลูฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินด้วย 
และให้เจ้ำพนักงำนประเมินอธิบด ี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่กรองความผิดทางภาษี
อากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน 
ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปยังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด ำเนินกำรต่อไปตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรที่อธิบดีก ำหนด 

หรือมูลค่าฐานภาษตีั้งแต่สบิห้าล้านบาท 
ต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจ านวนภาษีที่ขอคืน 
ตั้งแต่หนึ่งลา้นบาทขึน้ไป หากปรากฏ 
หลักฐานอันควรเชื่อได้วา่มีการปกปิด 
ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับ 
การกระท าความผดิทั้งหมดหรือบางส่วน  
ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินด้วย 
และให้เจ้าพนักงานประเมินส่งข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องไปยังส านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการต่อไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด” 
 ๒. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 
สงวนความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๓๗ ตรี ของมาตรา ๓  
และเพิ่มความขึ้นใหม่เป็นวรรคสอง 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ดังนี ้

“มาตรา ๓๗ ตรี  ความผิดตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/
๔ ที่ผู้กระท าความผิดเปน็ผู้มีหนา้ที่เสียภาษี
อากรหรือน าส่งภาษีอากร และเป็นความผิด 
ที่เก่ียวกับเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ตั้งแต่ 
สิบลา้นบาทต่อปีภาษีขึน้ไป หรือมูลค่า 
ฐานภาษีตั้งแต่สิบห้าล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป 
หรอืจ านวนภาษทีี่ขอคืนตั้งแต่หนึ่งลา้นบาท 
ขึ้นไป หำกและปรากฏหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่ามีกำรผู้มีหนา้ที่เสียภาษีอากร 
หรือน าส่งภาษีอากรดังกลา่วไดก้ระท า 
ในลักษณะที่เปน็กระบวนการหรือเป็น
เครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ 
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมี
พฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นหรือโอน
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด
ทั้งหมดหรือบำงส่วน เพื่อมิให้ติดตาม
ทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผดิดังกล่าว 
เป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย 
และให้เจ้ำพนักงำนประเมินอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
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กลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่าย
ความผิดมูลฐานส่งข้อมูลและพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องไปยังส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการต่อไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธบิดีก ำหนด
พร้อมแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสรรพากรคนหนึ่ง 
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเปน็ประธาน ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง และผูท้รงคุณวุฒิซึง่อธิบดี
แต่งตั้งจ านวนสามคนเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมสรรพากร 
เป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานกุาร  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ
ที่มีอ านาจด าเนนิการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏบิัติราชการ 
ทางปกครองมาใชบ้ังคบัแก่การประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
แต่มติให้ความเห็นชอบการส่งขอ้มูลและ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปยังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น 
กรรมการโดยต าแหน่งต้องร่วมลงมติไมน่้อย 
กว่าสองเสียง 

 
 สมาชิกผู้สงวนค าแปรญตัติ จ านวน ๑ คน 
ได้แก่ นายสมชาย แสวงการ สงวนค าแปร 
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๗ ตรี 
ของมาตรา ๓ และเพิ่มความขึ้นใหม่ 
เป็นวรรคสอง ดังนี้ 

“มาตรา ๓๗ ตรี  ความผิดตามมาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ผู้กระท า 
ความผิดเปน็ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีอากรหรือ 
น าสง่ภาษีอากร และเป็นควำมผิดที่เกี่ยวกับ 
เงินได้พึงประเมินหรือรำยได้ตั้งแต่สิบล้ำน 
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บำทต่อปีภำษีขึ้นไป หรือมูลค่ำฐำนภำษี 
ตั้งแต่สิบห้ำล้ำนบำทต่อปีภำษขีึ้นไป  
หรือจ ำนวนภำษีที่ขอคืนตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำท 
ขึ้นไป หำกและปรากฏหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่ามีกำรผู้มีหนา้ที่เสียภาษีอากร 
หรือน าส่งภาษีอากรดังกลา่วไดก้ระท า 
ในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย 
โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได ้
พึงประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิด 
หรือซ่อนเร้นหรือโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับ 
การกระท าความผดิทั้งหมดหรอืบำงส่วน 
เพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนัน้ได้ 
ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด้วย และให้เจ้ำ
พนักงำนประเมินอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูล
ฐานสง่ข้อมูลที่เก่ียวข้องไปยังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด ำเนินกำรต่อไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่อธิบดีก ำหนด 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
อธิบดี รองอธิบดีและทีป่รึกษากรมสรรพากร
ทุกคน” 

ถามมติ มาตรา ๓  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๗ ตรี ของมาตรา ๓ มีกรรมาธิการสงวน
ความเห็น จ านวน ๒ คน คือ นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร และพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม และมีสมาชิกสงวนค าแปร
ญัตติ จ านวน ๑ คน คือ นายสมชาย แสวงการ เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม กด – เห็นด้วย 
  (คณะกรรมาธิการ + พลเอก สมเจตน์ฯ + นายสมชายฯ) 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม (นายจินตพนัธุ์ฯ) กด – ไม่เห็นด้วย 
หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม เป็นอันยุติ  
แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม (คณะกรรมาธกิาร + พลเอก สมเจตน์ฯ + นายสมชายฯ) 
ให้ถามมติต่อไป ดังนี ้

- เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯ กด – เห็นด้วย 
- เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวมของผู้สงวน กด – ไม่เห็นด้วย 

 (พลเอก สมเจตน์ฯ + นายสมชายฯ) 
หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯ เปน็อันยุติ  
แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวมของผู้สงวน (พลเอก สมเจตน์ฯ + นายสมชายฯ) ให้ถามมติต่อไป ดังนี ้



๘๖ 
 

- เห็นด้วยกับการแก้ไขของพลเอก สมเจตน์ฯ กด – เห็นด้วย 
- เห็นด้วยกับการแก้ไขของนายสมชายฯ กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 ๔.๒.๒ กรณีมาตราคลุมมีการแกไ้ข 

ในกรณีที่มาตราคลุมมีการแก้ไข ผู้จัดท าตารางถามมติจะต้องพิจารณาว่า การแก้ไข
ในมาตราคลุมสอดคล้องกับการแก้ไขส่วนที่เป็นเนื้อความที่อยู่ภายในมาตราคลุม หรือไม่ ซึ่งจะท าให้  
การถามมติของประธานในที่ประชุมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีมีการแก้ไขทั้งมาตราคลุมและเน้ือความ ซึ่งการแก้ไขของทั้ง ๒ ส่วน 
มีความเกี่ยวข้องกัน  

 - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ สามารถน าการใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ 
ตามข้อ ๔.๑ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีได้ 

 - การถามมติ กรณีที่มีการแก้ไขทั้งมาตราคลุมและเนื้อความ ซึ่งการแก้ไข 
ทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องกันนั้น หากที่ประชุมมีมติเป็นเช่นไรในมาตราคลุมแล้ว เท่ากับที่ประชุม 
เห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือไม่แก้ไขเนื้อความนั้นด้วย ดังนั้น การถามมติจึงถามเพียงมาตราคลุมเท่านั้น  
โดยไม่จ าเป็นต้องถามมติในเนื้อความอีก ทั้งนี้ สามารถน าการใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติในข้อ ๔.๑ 
มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีได้ 

 - ตัวอยา่ง 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘/๑ 
และตัดความมาตรา ๘/๒ ของมาตรา ๖ ออกทั้งหมด 
ดังนี ้

มาตรา ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑  
และมำตรำ ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๘/๑  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องการ
เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอ านาจ 
ในกรณีที่มีความจ าเปน็เพื่อประโยชน์ในการอ านวย 
ความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยค านึงถึงสทิธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชำชน การบริหารปริมำณ
จัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให้กระท า
โดยข้อเสนอของ ก.บ.ศป. ออกประกำศเปลี่ยนแปลงเขต
ท้องที่ที่ศำลปกครองชั้นต้นมีเขตอ ำนำจ และตราเปน็
พระราชกฤษฎีกา 

ไม่มีการผู้สงวน 
 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 



๘๗ 
 

มำตรำ ๘/๒  วันหยุดรำชกำรของศำลปกครอง 
ให้เป็นไปตำมที่ ก.บ.ศป. ประกำศก ำหนด” 

ถามมติ มาตรา ๖  คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘/๑ และตัดความมาตรา ๘/๒ ของมาตรา ๖ 
ไม่มีผู้สงวนฯ  เห็นควรถามมติ ดังนี้ 

 ถามมติมาตรา ๖ (มาตราคลุม) คณะ กมธ. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีผู้สงวนฯ  เห็นควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ.          กด -  เห็นด้วย 
        - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม     กด -  ไม่เห็นด้วย 

 ถามมติมาตรา ๘/๑ คณะ กมธ. มีการแก้ไข ไม่มีผู้สงวนฯ  เหน็ควรถามมติ ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะ กมธ.     กด -  เห็นด้วย 
        - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม     กด -  ไม่เห็นด้วย 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข
ของคณะกรรมาธิการ ท่ีให้ตัดค าว่า “และมาตรา ๘/๒” ของมาตรา ๖ ออก ก็เท่ากับว่า ที่ประชุม 
เห็นด้วยกับการตัดมาตรา ๘/๒ ในส่วนเนื้อความออกด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องถามมติเนื้อหา 
มาตรา ๘/๒ ซ้ าอีก 

 
(๒) กรณีมีการแก้ไขทั้งมาตราคลุมและเน้ือความ แต่การแก้ไขของทั้ง ๒ ส่วน 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  

 - การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ สามารถน าการใส่ข้อมูลลงในตาราง 
ถามมติตามข้อ ๔.๑ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีได้ 

 - การถามมติ ในกรณีนี้ อาจเป็นการแก้ไขถ้อยค าเพียงเล็กน้อยในมาตราคลุม  
ที่ไม่ส่งผลให้ต้องแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติในมาตราคลุม ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องถามมติเรียงล าดับการแก้ไข 
ตั้งแต่ประเด็นแรกไปจนครบทุกประเด็น ทั้งนี้ สามารถน าการถามมติตามข้อ ๔.๑ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริง 
ในแต่ละกรณีได้ 

 - ตัวอยา่ง 
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒  
และมาตรา ๑๗/๑ ของมาตรา ๑๒ ดังนี้ 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ 
ในหมวด ๑ ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์แห่ง
พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ไม่มีผู้สงวน สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 



๘๘ 
 

“มาตรา ๑๗/๑ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญัตินี้
ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 
สองปีมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ตามวรรคหนึ่งให้มีจ านวนสามคนซึ่งคนหนึ่ง  
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบ
กรณีใดและผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาไมช่ าระเงนิค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้เริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่นับตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

ถามมติ มาตรา ๑๒  คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๗/๑ ของมาตรา ๑๒ 
ไม่มีผู้สงวน เห็นควรถามมติ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 ถามมติ มาตรา ๑๒   
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 

 ถามมติ มาตรา ๑๗/๑   
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม กด – ไม่เห็นด้วย 
 
 ๔.๓ การใส่ข้อมูลลงในตารางถามมติ และการถามมติบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ (หลักการเดียวกับข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒) 

 - ตัวอยา่งที่ ๑ 

  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

ร่างที่ กมธ. แก้ไข การสงวน การอภิปราย 

(๑) ใบอนุญาต 
(ก) จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ข) จัดตั้งโรงพักสินค้า ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ค) จัดตั้งที่มั่นคง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) จัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(จ) จัดตั้งเขตปลอดอากร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ฉ) ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร  ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

ไม่มีการสงวน 
 
 
 
 

สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะ
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข 



๘๙ 
 

(๒) ค่าธรรมเนียมรายปี 
 (ก) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง  
  ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร ปีละ๑,๐๐๐,๐๐๐๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 (ข)  การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ปีละ๕๐๐,๐๐๐๔๕,๐๐๐ บาท 
(๓)  การด าเนินพิธกีารศุลกากร 
 (ก) การยื่นใบขนสินค้า ฉบับละ ๒,๐๐๐๒๐๐ บาท 
 
 (ข) การขอบันทึกขอ้มูลเข้าสู่ระบบข้อมลู 
  ทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับละ ๗๐๐๑๐๐ บาท 
 (ค) กำรด ำเนินพิธีกำรศุลกำกรอื่นนอกจำก (ก) และ (ข)คร้ังละ ๒,๐๐๐ บำท 

 ฯลฯ  ฯลฯ 

 
 

ถามมติอัตราค่าธรรมเนียม คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มความในอัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีผู้สงวนฯ เห็นควรถามมติ 
ดังนี้ 
 - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ  กด – เห็นด้วย 
 - เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม     กด – ไม่เห็นด้วย 

 
 ๔.๔ การถามมติข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ประธานของที่ประชุมจะถามที่ประชุมใน ๒ กรณี 
ดังนี้ 

 (๑)  กรณีไม่มีผู้อภิปราย หรือมีผู้อภิปรายสนับสนุน จะถามมติจากที่ประชุม ดงันี้ 
  - ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการตามท่ีเสนอมานี้ จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

 (๒) กรณีมีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น จะถามมติจากที่ประชุม ดังนี้ 
      -  เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  กด – เห็นด้วย 
      -  ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ กด – ไม่เห็นด้วย 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


























































































































































































































