
       
      การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

 

   วันพุธที่  25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพขร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยน
ท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

  (1) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       ไม่มี   

  (2) รับรองรายงานการประชุม      ไม่มี 

   (3) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ต่อที่ประชุมรัฐสภา และประธานฯ ได้บรรจุ 
ในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการประชุม 
เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฯ และมีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ และรายงานฉบับที่คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอไปก่อนหน้า จึงขอน าข้อบังคับ 
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 37 มาใช้บั งคับโดยอนุโลม ซึ่ งตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฯ  
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากที่ประชุมรัฐสภา เพ่ืออนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างรัฐธรรมนูญฯ และเสนอรายงานฉบับใหม่ต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ 
เสนอรายงานที่มีการแก้ไขมาพิจารณา ด้วยคะแนน 357 เสียง  
   นายไพบู ลย์   นิ ติ ตะวัน  ประธานคณ ะกรรมาธิการพิ จารณ าร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) 
ได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  23 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
24 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และได้ลงมติตั้งกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา  
มีก าหนดการแปรญัตติภายใน 15 วัน นั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 
   1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ฉบับนี้ มีสมาชิกรัฐสภาเสนอ 
ค าแปรญัตติจ านวน 48 ฉบับ รวมจ านวนสมาชิกรัฐสภาเสนอค าแปรญัตติทั้งสิ้น  54 คน ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 50 คน และสมาชิกวุฒิสภา 4 คน 
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   2. ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย แก้ ไขเพ่ิมเติมฯ ฉบับนี้ 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความส าคัญกับค าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา โดยได้น าค าแปรญัตติทุกฉบับ  
มาประกอบการพิจารณาอย่างละเอียด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้ นายนิกร จ านง 
เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ด าเนินการตรวจสอบค าแปรญัตติ  
แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือพิจารณา และจากการตรวจสอบค าแปรญัตติทุกฉบับพบว่า
สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้เสนอค าแปรญัตติโดยเป็นการเสนอให้ เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่นอกเหนือจากมาตรา 83 
และมาตรา 91 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ฉบับที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ได้ลงมติรับหลักการ 
   3. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ค าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาที่เสนอ 
เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่นอกเหนือจากมาตรา 83 และมาตรา 91 นั้น เป็นการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่อง
กับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ซึ่งเป็นการเสนอค าแปรญัตติที่ชอบด้วย
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 124 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่  
หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น” เนื่องจากเป็นการเพ่ิมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหลักการที่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83  
และมาตรา 91 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ฉบับที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ได้ลงมติรับหลักการ 
   4. ในการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ  
ในแต่ละมาตรานั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้น าค าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาทุกฉบับที่เสนอเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่
และมีหลักการสัมพันธ์โดยตรงกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 มาพิจารณา ปรากฏผล ดังนี้ 
       4.1 การเพ่ิมความเป็นร่าง มาตรา 3/1 (แก้ไขมาตรา 86) ซึ่งเป็นการแก้ไขจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สัมพันธ์กับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3 (แก้ไขมาตรา 83) โดยตรง 
             4.2 เพ่ิมความเป็นร่าง มาตรา 4/1 เป็นการเพ่ิมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ฉบับนี้ 
   ส าหรับรูปแบบการจัดกลุ่มค าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แตกต่าง
จากรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไป เนื่องจากคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความส าคัญ 
กับเนื้อหาเลขมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นหลัก อาทิ มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 ดังนั้น 
การอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาผู้สงวนค าแปรญัตติ โดยเฉพาะมาตราที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่  
ประกอบด้วย มาตรา 3/1 และมาตรา 4/1 ขอให้สมาชิกรัฐสภาผู้สงวนค าแปรญัตติยึดเนื้อหาเลขมาตรา 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นหลัก  
   นอกจากนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ และรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  
จึงขออนุญาตประธานรัฐสภา แจกเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 3 ฉบับ และใบแทรกแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ จ านวน 1 ฉบับ รวมจ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
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   (1) ค าชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่  
24 สิงหาคม 2564) 
   (2) ตารางเปรียบ เที ยบร่ างรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจักร ไทย  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ฯ 
(ฉบับคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว) กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
พร้อมเหตุผลการแก้ไข (ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 24 สิงหาคม 2564) 
   (3) สรุปข้อมูลการยื่นค าแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ  
ของสมาชิกรัฐสภา ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 124 วรรคสาม (ฉบับปรับปรุงแก้ไข  
วันที่ 24 สิงหาคม 2564) 
   (4) ใบแทรกแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ในหน้า 10 เนื่องจากพิมพ์ตกหล่น 
โดยเพ่ิมความว่า "นายณัฐวุฒิ" ในบรรทัดที่ 1 และแก้ไขเพ่ิมเติมตัวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ 2  
ร่างมาตรา 4/1 ดังนี้ 
   "มาตรา 4/1 ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
   ในระหว่างที่ยังมิให้น าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยรัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับตามวรรคหนึ่ ง ให้บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยรัฐธรรมนูญนี้และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ที่ตราขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัตินั้นยังคงน ามาใช้บังคับต่อไป"  
          จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) โดยเริ่มจากชื่อร่าง ค าปรารภ และเรียงตามล าดับ
มาตรา ดังนี้ 
 

    ชื่อร่างรัฐธรรมนูญ     ไม่มีการแก้ไข 
 

    ค าปรารภ      ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา 1      ไม่มีการแก้ไข 
 

 มาตรา 2      มีการแก้ไข 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ด้วยคะแนน 409 เสียง 
 

 มาตรา 3 แก้ไขมาตรา 83    มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 ประเด็น  จ านวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 500 คน  
โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน  
โดยตรงและโดยลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ  
 กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ และสมาชิกรัฐสภา 
อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่ าง ๆ อาทิ  การแก้ไขสัดส่วนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน นั้น สมาชิกฯ มีความเห็นว่า 
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ไม่ควรแก้ไข โดยควรก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 
150 คน เนื่องจากสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไม่ควร 
ห่างกันมากนัก หากใช้ตามสัดส่วนที่กรรมาธิการฯ เสนอจะเกิดความทับซ้อนกับหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น  
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรดูแลพ้ืนที่ในภาพที่กว้างกว่า นอกจากนี้  การที่ก าหนดจ านวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากขึ้นหมายความว่าต้องการภาพสะท้อนในเชิงพ้ืนที่ แต่การท างาน 
ในระดับชาติต้องการภาพสะท้อนในมุมมองที่กว้างกว่านั้น คือ ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง และจ าเป็นต้องมีตัวแทนของกลุ่มคน ชุมชน และศาสนาที่หลากหลายเพ่ือเป็นตัวแทนของ  
ภาคประชาชนเข้ามาท างานในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาประเทศ การที่มีสัดส่วนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อไม่ต่างกัน 
มากนักจะช่วยท าให้เกิดความสมดุลในการท างานของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพรรคการเมืองมีจุดรวมที่ สะท้อน
ปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับพ้ืนที่ ความหลากหลาย และนโยบายของประเทศอย่างสมดุล 
สภาผู้แทนราษฎรย่อมจะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่วนพรรคการเมืองเองก็จะต้อง 
ปรับตัวเพ่ือให้เป็นสถาบันการเมืองที่พร้อมเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นรัฐบาล
ที่มาจากประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง อีกท้ัง การพัฒนาการทางการเมืองในระดับสากล
ยังสะท้อนให้เห็นว่าสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องเพ่ิมข้ึน ไม่ใช่ลดน้อยลง เช่น ประเทศ
นิวซีแลนด์มีสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  200 คน จาก 500 คน ประเทศอังกฤษมี
สัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 220 คน จาก 500 คน และประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  190 คน จาก 500 คน เป็นต้น เนื่ องจากการท าหน้าที่ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมายเพ่ือประชาชนส่วนรวม 
ในประเทศ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน ส่วนการดูแลประชาชนในพ้ืนที่เป็นภารกิจหลัก
ของรัฐบาล อีกทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจงานที่ทับซ้อนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในปัจจุบัน ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเองก็สามารถดูแลประชาชน
ทั่วประเทศได้เช่นเดียวกัน การท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้จ ากัดเฉพาะเขตพ้ืนที่ของพรรคเท่านั้น 
แต่จะต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศ และการแบ่งสัดส่วนแบบแบ่งเขต เลือกตั้งที่มากเกินไปย่อมเป็น 
การสนับสนุนระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย และการซื้อสิทธิขายเสียงมากขึ้น จึงขอเสนอสัดส่วนสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 375 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
จ านวน 125 คน โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอหลักการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิของประชาชนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้เสนอว่าควรก าหนดสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ เป็นแบบละ 250 คน เพ่ือแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง 
และเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งที่เลวร้ายให้กลับมาในทิศทางที่ดีข้ึน 
   อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ ที่ เห็นด้วยกับการแก้ไขจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของกรรมาธิการฯ เนื่องจากการจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ขึ้นอยู่กับความนิยมของพ่ีน้องประชาชน
และนโยบายของพรรคการเมือง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตเลือกตั้งและการฉกฉวยโอกาสในเรื่องของอ านาจ 
อีกด้วย นอกจากนี้  สมาชิกฯ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณารายละเอียดเรื่องตัวเลขเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถแก้ไขระบบการเลือกตั้งได้ แต่ต้องอ้างอิงบริบททางสังคมว่าจะออกแบบรัฐสภาอย่างไร จะแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมแบบใด และไม่สามารถน ามาพิจารณาในระยะเวลาอันสั้นได้ จ าเป็นต้องน าไปพิจารณา 
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ในชั้นของสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยต้องเชิญนักวิชาการจากทุกสาขามาร่วมให้ข้อมูล และต้องมีการทดลองใช้ใน
การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย ซึ่งการออกแบบการเลือกตั้งอย่างประณีตจะท าให้สามารถออกแบบรัฐสภา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของพรรคการเมืองและสังคมไทยโดยรวม และเมื่อทุกฝ่าย 
ต่างยอมรับว่าระบบการเลือกตั้งในปัจจุบันมีปัญหา รัฐสภาจึงต้องร่วมกันคิดก้าวไปข้างหน้า ซึ่งสถานการณ์ 
ในปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบการเลือกตั้งที่ได้ออกแบบไว้ในอดีตไม่สามารถตอบ โจทย์ 
บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันได้ โดยการถกเถียงกันเรื่องตัวเลขเป็นเพียงมุมมองของแต่ละฝ่ายที่อาจมี 
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน และการเพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 
เป็นไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองที่ผูกขาดเฉพาะนายทุนที่ผูกขาดเศรษฐกิจชุมชนและผู้มีอิทธิพล 
อย่างไรก็ตาม การทดลองใช้ในการเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า การคิดค านวณคะแนนเสียง 
แบบคู่ขนาน ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ท าให้เกิดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกินความเป็นจริง 
ต่อคะแนนนิยมของพรรคการเมือง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสัดส่วนพึงมีเพ่ือให้เกิดการค านวณคะแนนที่เป็นธรรม 
และไม่เสียการถ่วงดุลตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร 
 กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า มาตรานี้ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และสมาชิก 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่มี 400 เขตนั้น ไม่ได้หมายความ
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปท างานในระดับท้องถิ่น แต่ เป็นการเปิดกว้างให้ทุกเขตมีโอกาสเลือก 
คนที่ดีมาเป็นผู้แทน และการเริ่มต้นแก้ ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ จะเป็นการเริ่มต้น ในการท าให้ 
มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวรรคสองว่า  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและโดยลับโดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละ 1 ใบ ซึ่งการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบนี้ เป็นการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน 
ในการใช้สิทธิเลือกตั้งที่พร้อมจะเลือกได้ทั้งตัวบุคคลและพรรคการเมือง และการก าหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง  
2 ใบดังกล่ าว หมายรวมถึงการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดโดยไม่ ได้ปิดกั้น จ ากัดการใช้สิทธิด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ระบบการเลือกตั้งที่ดีจะต้องไม่ซับซ้อน ไม่น าไปสู่การมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัดเศษ การนับคะแนนแบบเขย่ง และการมีรัฐบาลแบบผสมที่มีพรรคการเมือง 
ขนาดเล็กจ านวนมากที่ส่งผลให้เสถียรภาพของรัฐบาลไม่เข้มแข็งมากพอ และระบบการเลือกตั้งจะเป็น 
อย่างไรก็ตาม แต่การเลือกตั้งจะต้องสุจริต เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ขอยืนยันตามร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเสนอ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ด้วยคะแนน 542 เสียง 
และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 476 เสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 มาตรา 3/1 แก้ไขมาตรา 86    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 ไมม่ีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอถอนค าแปรญัตติ 
 ประเด็น วิธีด าเนินการในการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 สมาชิกรัฐสภา อภิปรายให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมาชิกฯ ต้องการให้ใช้จ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้ วย
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คน จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน  
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หากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ 400 คน  จังหวัดใดมีเขตที่เหลือจากการค านวณตาม (3)  
มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวน 
400 คน ทั้งนี้ การแบ่งเขตเลือกตั้งต้องให้ความส าคัญต่อเสียงของพ่ีน้องประชาชน โดยเปิดโอกาสให้มีตัวแทน
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเขตที่มีพ้ืนที่จ ากัดจะสามารถเอ้ือผลประโยชน์ต่อผู้ที่กระท าการทุจริต 
ได้โดยง่าย หากแบ่ งพ้ืนที่ เป็นเขตใหญ่ โดยก าหนดให้จ านวนประชากร 160,000 คน สามารถเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คน เพ่ือให้มีตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนมากกว่า 1 คน ทุกพ้ืนที่ให้สามารถ
สะท้อนความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า มาตรา 86 ไม่ตรงกับ 2 มาตราที่มีการแก้ไข แต่จากการพิจารณา
พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่งจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข โดยได้รวบรวมค าแปรญัตติของสมาชิกฯ  
ในประเด็นการแก้ไขจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้แปรญัตติที่แก้ไขจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 350 คน เป็น 400 คน จ านวน 28 ฉบับ จาก 350 คน เป็น 375 คน จ านวน 1 ฉบับ 
และแบบอ่ืนอีก 1 ฉบับ ดังนั้น กรรมาธิการฯ จึงได้พิจารณาตามค าแปรญัตติของเสียงส่วนใหญ่ และ 
ตามหลักการหลักซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ 
แปรญัตติด้วยคะแนน 25 เสียง และงดออกเสียงด้วยคะแนน 2 เสียง เนื่องจากมีความเห็นว่าการแก้ไข 
มาตราดังกล่าวเกินหลักการที่ รัฐสภารับหลักการในวาระ 1 ทั้ งนี้  กรรมาธิการฯ ขอยืนยันตามมติ 
ของกรรมาธิการเสียงข้างมาก 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 471 เสียง 
 

   มาตรา 90       มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 ประเด็น พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วไม่น้อยกว่า  
100 เขตเลือกตั้ง ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได ้
 กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น ผู้แปรญัติขอสงวนค าแปรญัตติ และสมาชิกรัฐสภา อภิปราย
ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 90 เกี่ยวเนื่องกับ
หลักการที่รัฐสภาได้รับหลักการในวาระ 1 เนื่องจากมาตรา 90 เป็นมาตราต้นของระบบบัญชีรายชื่อ หากไม่มี
การแก้ไขมาตรา 90 สิ่งที่จะเป็นปัญหาและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขระบบเลือกตั้ง 2 ใบ คือ มีการระบุไว้ 
อย่างชัดเจนว่าพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อได้ จึงต้องการตัดข้อความดังกล่าวที่เป็นการผูกมั ดสิทธิของพรรคการเมืองและพ่ีน้อง
ประชาชนที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ก็ตาม เนื่องจากเป็นสิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี 2540 และ 2550 ไม่ได้บังคับว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จ าเป็นต้องบัญญัติไว้เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
นอกจากนี้ ยังมีการระบุจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึง
วิธีการเลือกตั้งทั้งสองรูปแบบไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งสมาชิกฯ ได้ขอเพ่ิมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ควรค านึงถึง 
จากตัวแทนภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในสังคม และความเท่าเทียมทางเพศ  
เพ่ือเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 
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  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า  มาตรา 90 มี สมาชิกฯ ขอแปรญั ตติจ านวนหลายคน  
ในหลายรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้น าค าแปรญัตติทั้งหมดมาพิจารณาอย่างรอบคอบและครบถ้วนแล้ว  
และเห็นว่าแม้จะแก้ไขหรือไม่แก้ ไขในมาตรานี้ ก็ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกระบวนการการเลือกตั้ ง 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงมีความเห็นว่าไม่ควรแก้ไขในมาตราดังกล่าวเนื่องจากในชั้นรับหลักการวาระ 1 
แก้ ไข เพี ยง 2 มาตรา โดยหากไม่ มีความจ าเป็ นกรรมาธิการฯ จะไม่แก้ ไขมาตราใด ๆ เพ่ิ ม เติ ม  
ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ไม่มีการแก้ไขมาตรานี้ ด้วยคะแนน 19 เสียง ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ  
ขอยืนยันไมแ่ก้ไขในมาตรานี้ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 334 เสียง 
    

     มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 91     มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
 ประเด็น การค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง 
ที่จะได้รับเลือกตั้ง 
  กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ และสมาชิกรัฐสภา 
อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมาชิกฯ ได้เสนอให้การเลือกตั้ง 
บัตรใบที่สองโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น  
พรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่า
ไม่มีผู้ใดในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง และไม่ให้น าคะแนนดังกล่าวมารวมเพ่ือหาสัดส่วน
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อได้คะแนนดังกล่าวมาแล้วจึงน าไปค านวณหาสัดส่วนพึงมี
ของพรรคการเมือง ก่อนจะน าไปลบกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ือให้ได้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีการเลือกตั้ง
ใหม่หรือวิธีอ่ืนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งการเสนอดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกฯ ทุกท่านต่างมีบทเรียนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีความไม่เป็นธรรม 
และไม่สะท้อนต่อเสียงของพ่ีน้องประชาชน โดยได้มีสมาชิกฯ ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ขั้นต่ าร้อยละ 0.2 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศคือ 7 หมื่นคน สามารถมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อได้ 1 คน ซ่ึงเป็นการเลือกคนที่รัก พรรคที่ใช่ ได้โดยเสรี ได้สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้อง
ตามที่ประชาชนเลือก และไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัดเศษ นอกจากนี้ การคิดค านวณแบบคู่ขนานของ
คณะกรรมาธิการฯ นั้นจะท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ประโยชน์มาก พรรคการเมืองขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กไม่ได้ประโยชน์และไม่มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ อีกทั้งยังเห็นว่าควรน าข้อดีของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี 2540 และ 2560 มาผสมผสานกัน เพ่ือให้สามารถการสะท้อนถึงความนิยมของประชาชนที่เลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น และเป็นการผลักดันให้พรรคการเมืองสร้างนโยบายดี ๆ  
มาแข่งขัน เป็นพัฒนาการที่ไม่ถอยหลังลงคลอง และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกพรรคการเมือง ตลอดจน
สนับสนุนให้มีระบบสัดส่วนตามธรรมาภิบาล อาทิ มีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่โปร่งใส  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนับคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบเมื่อกระท าผิดและ 
มีการแก้ไข รวมทั้งประกาศผลอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาจะท าให้ระบบการเลือกตั้ง 
แบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือระบบ MMP (Mixed-Member Proportional Representation) ทรงคุณค่า 
โดยค านวณสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับสัดส่วนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับซึ่งท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนเสียงของเจตจ านงประชาชนมากที่สุด  
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  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า การเพ่ิมความในวรรคสองของมาตรา 91 เนื่องจากบทบัญญัติ 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการค านวณคะแนนนั้น จ ากัดเฉพาะการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งไม่ได้รวมแบบบัญชีรายชื่อ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมข้อความส าหรับการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ ในมาตรา 91 ทั้งนี้  สมาชิกฯ ได้เสนอความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีการค านวณ 
การเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมให้กับ 
ทุกพรรคการเมือง จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณากฎกติกาดังกล่าวในระยะเวลาอันสั้น โดยการเขียนเงื่อนไข 
ที่ชัดเจนและรัดกุมจนเกินไปได้สร้างปัญหาดังที่ผ่านมา อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบการเลือกตั้งและไม่สามารถ
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น่าจะเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมืองและทุกฝ่าย  
มากที่สุด ซึ่งความคิดเห็นของสมาชิกฯ ทุกท่านจะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ท าหน้าที่ยกร่ างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องน าไปพิจารณาและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ขอยืนยันตามร่างที่เสนอ  
 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้มีการแก้ ไข ด้วยคะแนน 506 เสียง และมีมติ เห็นชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 435 เสียง 
   

  มาตรา 92       ไม่มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
 

  มาตรา 93       ไม่มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
 

  มาตรา 94       ไม่มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
 

  มาตรา 105       ไม่มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
 

  มาตรา 4/1     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ด้วยคะแนน 440 เสียง 
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  นายไพบู ลย์   นิ ติ ต ะวัน  ประธานคณ ะกรรมาธิการพิ จารณ าร่างรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 
91) กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาในการพิจารณาวาระ 2 นี้  โดยคณะกรรมาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ในการพิจารณาวาระ 3 สมาชิกรัฐสภาจะมีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) เพ่ือให้มีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
ต่อไป 
  จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา และสั่งปิดประชุมในเวลา 20.33 นาฬิกา  

 
ปิดการประชุมเวลา 20.33 นาฬิกา 

 
 
 

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

 
จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


