
     
                 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 33 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 
   วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  33 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     (1) กระทู้ถาม          (ไม่มี) 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
                          2.1 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา    
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)  

 ที่ประชุมรับทราบ   

     2.2 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 3 เรื่อง 
         (1) ลงมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่  .. ) พ.ศ. ... .              

ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                (2) รับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                (3) ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 3 ฉบับ 
                                    (3.1) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
                                    (3.2) ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
                                    (3.3) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

            ที่ประชุมรับทราบ  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 4 ฉบับ และการ
พิจารณารายงาน 1 ฉบับ ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 
        - ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        - ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเเละครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
         - ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน    (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
                            - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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                            - รายงานผลการปฏิบัติ งานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2560)  
                              ที่ประชุมรับทราบ 

                         จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระ ดังนี้ 
      1. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่อล าดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการ            
การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562               
ซึ่งได้ประกาศให้ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่  ล าดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้          
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3)          
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 115 (2) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคเศรษฐกิจใหม่เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ น.ส.จิราพร นาคดิลก สมาชิก                
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่  
     2. รับทราบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าปฏิญาณตนในที่ประชุมฯ ก่อน เข้ารับหน้าที่      
ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามที่ประกาศให้สมาชิก                 
สภาผู้แทนราษฏรของบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่เลื่อนมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกรับหน้าที่คือ นางสาวจิราพร       
นาคดิลก ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จ านวน 474 คน        
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จ านวน 237 คน 
     3. รับทราบเรื่องระบบลงมติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีสมาชิกฯ ปรึกษาหารือกับทางส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานฯ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบการลงมติโดยการส่งสัญญาณไฟ         
และปรากฏข้อความลงบนจอห้องประชุมคณะกรรมาธิการ เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณให้ทราบว่าในห้องประชุม
สภาผู้แทนราษฎรโดยลงมติจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าประมาณ 5 - 10 นาท ี
     4. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ทางสภาได้ส่งข้อสังเกตให้รัฐบาลด าเนินการเรื่องดังกล่าว        
ซึ่งทางส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องกลับมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับทราบข้อสังเกต
ดังกล่าว โดยให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเหตุผลข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเหตุผล   
ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลัก     
รับข้อสังเกตไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้สรุปผล
การพิจารณาในภาพรวมส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
          ที่ประชุมรับทราบ 
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  ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าระเบียบวาระที่ (7) เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้ นมาพิจารณาก่อน          
ที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
    7.1 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก      
(นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร) โดยที่ประชุมเสนอ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
     7.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิ งแบบครบวงจร 
(Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิ โนถูกกฎหมาย และมาตรการ            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนัน
ออนไลน์ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 
  7.3 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร) โดยที่ประชุมเสนอ นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
      7.4 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ออกไป
อีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
       ที่ประชุมอนุญาต 

 (3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

(4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    
                         4.1 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....   แถลงต่อที่ประชุมว่า           
ตามที ่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างของคณะรัฐมนตรี 2 . ร่างของ           
นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา กับคณะ 3. ร่างของนายสุทัศน์  เงินหมื่น กับคณะ 4. ร่างของคณะกรรมาธิการ    
การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เสนอโดย นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร 
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นหนึ่งคณะเพ่ือพิจารณา โดยก าหนดการแปรญัตติ ภายใน 7 วัน           
และให้ถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา นั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณา    
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับความสนใจและติดตามการพิจารณาจากประชาชนทั่วไป ภาคส่วนต่าง ๆ 
ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องด าเนินการให้สาระส าคัญของกฎหมายสอดคล้อง
กับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีไว้ 2 ฉบับ ด้วยกัน คืออนุสัญญาระหว่างประเทศ       
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืน ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี โดยสาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้          
มุ่งป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายไม่ให้กระท าผิดกฎหมาย รวมถึง          
มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นร่างกฎหมายที่ให้ความ        
เป็นธรรมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถือกฎหมาย คณะกรรมาธิการจึงเสนอสาระส าคัญบางส่วน        
ให้ได้พิจารณาในประเด็นส าคัญดังนี้ 
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     1. การเพ่ิ มบทบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยการกระท าความผิดขณ ะท าการที่ โหดร้าย                
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นการกระท าความผิดทางอาญา 
    2. ก าหนดให้ มี การบันทึ กภาพและเสียงในการตรวจค้น ในคดีอาญาและ             
การบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมในคดีอาญา 
        3. องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ         
การกระท าให้บุคคลสูญหาย มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย แพทย์ทางนิติเวช 
แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์  
       4. กระบวนการสรรหาคณ ะกรรมการดั งกล่ าวก าหนดให้ฝ่ ายนิ ติบัญญั ติ               
ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา 
      5. ให้คดีตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษและก าหนดให้หลายหน่วยงานเข้ามา  
ร่วมสอบสวน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีและรวบรวมพยานหลักฐานให้ทันกับสถานการณ์และป้องกัน   
การท าลายพยานหลักฐานส าคัญในคดี 
      ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงผู้ เสียหาย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนที่มุ่งหวังให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทรมาน การกระท า หรือ      
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระท าให้บุคคลสูญหาย             
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้กลไกทางกฎหมายที่มีความรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรม 

จากนั้น ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  โดยเริ่มจากชื่อร่าง ค าปรารภ เรียงตามมาตรา ดังนี้ 
   ชื่อร่างพระราชบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข 

ค าปรารภ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ทั้งนี้ กรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 339 เสียง 

มาตรา 1    ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 2    ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ทั้งนี้ กรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 321 เสียง 

มาตรา 3    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 356 เสียง 
และที่ประชุมเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก แก้ไข ด้วยคะแนน 352 เสียง  

มาตรา 4    ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้ ผู้แปรญัตติ ไม่ติดใจ 

หมวด 1     ไม่มีการแก้ไข 
“บททั่วไป” 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้ ผู้แปรญัตติ ไม่ติดใจ 
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มาตรา 5    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้ ผู้แปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 329 เสียง 

มาตรา 5/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 330 เสียง 

มาตรา 6    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้ ผู้แปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 337 เสียง 

มาตรา 7    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ทั้งนี้ กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 286 เสียง 

มาตรา 8    ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้ ผู้แปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 9    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ทั้งนี้ กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 292 เสียง 

มาตรา 10    มีการแก้ไข 
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามที่กรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 297 เสียง 
และที่ประชุมเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก แก้ไข ด้วยคะแนน 288 เสียง 

มาตรา 11    มีการแก้ไข 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 290 เสียง 

มาตรา 12    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ทั้งนี้ กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 285 เสียง 

หมวด 2     ไม่มีการแก้ไข 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย” 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

มาตรา 13    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 285 เสียง 
และที่ประชุมเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก แก้ไข ด้วยคะแนน 275 เสียง 
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มาตรา 13/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 299 เสียง 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก เพ่ิมข้ึนใหม่  
ด้วยคะแนน 306 เสียง 

มาตรา 14    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 294 เสียง 

มาตรา 15    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 298 เสียง 

มาตรา 16    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 292 เสียง 

มาตรา 17    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 303 เสียง 

มาตรา 18    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 298 เสียง 

มาตรา 19    ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 20    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 294 เสียง 

หมวด 3     ไม่มีการแก้ไข 
“การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย” 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 20/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 293 เสียง 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก เพ่ิมข้ึนใหม่ 
ด้วยคะแนน 304 เสียง 

มาตรา 21    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 300 เสียง 
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มาตรา 22    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 310 เสียง 

มาตรา 23    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 301 เสียง 

มาตรา 24    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 306 เสียง 

มาตรา 25    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 311 เสียง 

มาตรา 25/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 304 เสียง 

มาตรา 25/2    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 308 เสียง 

มาตรา 25/3    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 314 เสียง 

หมวด 4     ไม่มีการแก้ไข 
“การด าเนินคดี” 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 25/4     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 317 เสียง 

มาตรา 26    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 305 เสียง 

มาตรา 26/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 296 เสียง 

มาตรา 26/2    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 294 เสียง 
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มาตรา 26/3    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 306 เสียง 

มาตรา 27    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 314 เสียง 

หมวด 5     ไม่มีการแก้ไข 
“บทก าหนดโทษ” 

มาตรา 28    ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 28/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 312 เสียง 

มาตรา 29    ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 30    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 300 เสียง 

มาตรา 31    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 320 เสียง 

มาตรา 32    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 327 เสียง 

มาตรา 33    มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 324 เสียง 

มาตรา 34    มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 331 เสียง 

บทเฉพาะกาล      คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 346 เสียง 
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มาตรา 34/1    คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 340 เสียง 

    เมื่อสมาชิกฯ ได้ลงมติเรียงตามล าดับมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนน 359 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ีอส่งไปให้คณะรัฐมนตรี
ไปด าเนินการต่อไป  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 127 และข้อ 105 ด้วยคะแนน 334 เสียง 

4.2 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิด
เกี่ยวกับเพศหรือที่ใชค้วามรุนแรง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

      นายสมศักดิ์  เทพสุทิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 
แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณา
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศ           
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ า   
ของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)         
และตั้ งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ งเพ่ือพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน โดยให้ถือเอา               
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณานั้น ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมพิจารณา    
รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ครั้ง ได้รับฟังข้อมูลเหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จากผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติจากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ได้รับฟังกระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินการภายหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จากหน่วยงาน         
ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ 
ตลอดจนได้มีการน าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดซ้ า        
ของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา และได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมาธิการทุกท่าน           
ที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้น าผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้               
สภาผู้แทนราษฎร มาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว          
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเสร็จแล้วจึงน าเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ    ไม่มีการแก้ไข 

ค าปรารภ      มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 314 เสียง 

มาตรา 1     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 2     มีการแก้ไข 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 311 เสียง 
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มาตรา 3     ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่ติดใจ 
มาตรา 4     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 5     ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มาตรา 6     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 7     ไม่มีการแก้ไข 

หมวด 1  คณะกรรมการป้องกัน   ไม่มีการแก้ไข 
 การกระท าความผิดซ้ า 

มาตรา 8     ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 272 เสียง 

มาตรา 9     มีการแก้ไข 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 300 เสียง 

มาตรา 10     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 11     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 12     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 13     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 14     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 15     ไม่มีการแก้ไข 

หมวด 2  คณะกรรมการพิจารณาก าหนด  ไม่มีการแก้ไข 
 มาตรการป้องกัน การกระท าความผิดซ้ า 

มาตรา 16     ไม่มีการแก้ไข 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  261 เสียง 

มาตรา 17     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 18     ไม่มีการแก้ไข 

หมวด 3  มาตรการแก้ไขฟื้นฟู   ไม่มีการแก้ไข 
 ผู้กระท าผิด 

มาตรา 19     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 20     ไม่มีการแก้ไข 
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มาตรา 21     ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 268 เสียง 

หมวด 4  มาตรการเฝ้าระวังนักโทษ  ไม่มีการแก้ไข 
 เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 

มาตรา 22     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 305 เสียง 

มาตรา 23     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 24     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 25     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 26     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 27     ไม่มีการแก้ไข 

หมวด 5  มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ  ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 28     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 29     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 30     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 31     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 32     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน 307 เสียง 

มาตรา 33     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

มาตรา 34     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 35     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 36     ไม่มีการแก้ไข 

หมวด 6  การคุมขังฉุกเฉิน   ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 37     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 38     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 39     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 40     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 41     ไม่มีการแก้ไข 
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หมวด 7  การอุทธรณ์    ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 42     ไม่มีการแก้ไข 

บทเฉพาะกาล     ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา 43     ไม่มีการแก้ไข 

เมื่อสมาชิกฯ ได้ลงมติเรียงตามล าดับมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความ
รุนแรง พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 320 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ีอส่งไป
ให้คณะรัฐมนตรีไปด าเนินการต่อไป  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 127 และข้อ 105         
ด้วยคะแนน 312  เสียง 

   จากนั้น เมื่อสมาชิกได้อภิปรายเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ประธานฯ และสั่งปิดประชุม 
เวลา 20.14 นาฬิกา 

 
 

ปิดประชุมเวลา 20.14 นาฬิกา 
 
 
     ********************************* 

 
จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
 
 


