
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

   วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25     
ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
                          เรื่องแจ้งเพื่อทราบที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  

     - รับทราบเรื่องค าสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
                            ด้วยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งให้ประทับรับฟ้อง
คดีหมายเลขด าที่ อม.18/2565 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ กับนางสมหญิง บัวบุตร จ าเลยที่ 1 กับพวกรวม 
12 คน จ าเลย ไว้พิจารณาเป็นผลให้ นางสมหญิง  บัวบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 265 วรรค 3 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17  
วรรคหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีค าสั่งประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีค าพิพากษา
เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ คือ 
474 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 237 คน จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ 
                        - ในวันศุกร์นี้ (25 พฤศจิกายน 2565) จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งวัน       
ซึ่งประธานฯ พยายามไม่นัดประชุมในวันศุกร์ตามที่สมาชิกได้ร้องขอ แต่ เนื่องจากได้งดการประชุม               
ไปหนึ่งสัปดาห์ มีเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นผลงานของสมาชิกฯ โดยขอนัดประชุมเพ่ิม        
ในวันศุกร์เพื่อพิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน 

   ที่ประชุมรับทราบ 

(3) รับรองรายงานการประชุม                (ไม่มี)  

     (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
                          4.1 ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ....พิจารณาเสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565)  ซึ่งในวันนี้ (23 พ.ย. 65) จะมีการลงมติในมาตรา 7         
ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกฯ ได้มีการอภิปรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

    มาตรา 7         มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
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             ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 216 เสียง 
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 192 เสียง 

    มาตรา 8         คณะกรรมาธิการตัดออก 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
     ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 219 เสียง 

   มาตรา 8/1        คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
                               สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเชิญชวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อให้ร่วมเข้าชื่อ
ให้ครบจ านวนตามมาตรา 7 หรือมาตรา 8 จะกระท าเป็นหนังสือหรือเชิญชวนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
แต่กรณีตามมาตรา 6 (2) ต้องแนบข้อกล่าวหาไปพร้อมกันด้วย การร่วมเข้าชื่อต้องมีหลักฐานแสดงเอกสารตาม
มาตรา 9 (1) และ (2) หรือมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งไปยังสถานที่หรือ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งในกรณี
ที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อได้ การเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
ตามมาตรา 2 ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ ซึ่งหากไม่มี  
การลงลายมือชื่อจะเป็นการด าเนินการที่สุจริตหรือไม ่
                     กรรมาธิการตอบชี้แจงว่า มาตรา 8 และมาตรา 8/1 ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะมาตรา 8 
พูดถึงเกี่ยวกับมาตรา 6 แต่มาตรา 8 วรรคหนึ่ง กรรมาธิการ ได้ตราขึ้นมาเพ่ือเชิญชวนให้ผู้เข้าชื่อสามารถ
เข้าชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นทางเลือกในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเท่านั้น ส่วนมาตรา 8 
วรรค 3 นั้น เป็นการตราขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับรองรับการลงลายมือชื่อได้ในอนาคต หากมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและสามารถใช้รองรับการด าเนินงานได้ อีกทั้งจะมีการก าหนดบทลงโทษ            
ไว้ในมาตราต่อ ๆ ไป หากมีผู้ปลอมแปลงลายมือชื่อข้ึน 
                     ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ ด้วยคะแนน 182 เสียง
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 180 เสียง 

    มาตรา 9         มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเข้าชื่อเพ่ือลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 7 ให้จัดท าเป็นหนังสือแสดงเจตนาว่าประสงค์จะถอดถอนผู้ใด    
ด้วยสาเหตุใดยื่นต่อผู้ก ากับดูแล ซึ่งเหตุผลจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในมาตรานี้มีความขัดแย้ง 
ดังนั้น ขอให้กรรมาธิการน ากลับไปทบทวนอีกครั้ง 
    กรรมาธิการตอบชี้แจงว่า มาตรา 9 มีการปรับแก้ไขเพ่ือเพ่ิมเนื้อหาการลงคะแนนเสียง 
พร้อมขอยืนยันว่ากรรมาธิการได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งมีการศึกษาเพ่ิมเติมร่วมกับรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ด้วย อีกทั้ งกรรมาธิการได้มีการเพ่ิมกลไก                 
ในการลงคะแนนเสียงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกด้วย 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 222  เสียง 
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 177 เสียง 
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มาตรา 9/1 
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้เพ่ิมมาตรา 9/1 ขึ้นใหม่ตามที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อย

เสนอ ด้วยคะแนน 163 เสียง  
ต่อมา ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุม จากนั้น ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยให้ลงมติใหม่

มาตรา 9/1 ด้วยคะแนนเสียง 202 เสียง 

                       เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 
14.05 นาฬิกา 

 
ปิดประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา 
 
      ************************** 
 
 
           จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


