(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม และรั บ รองรายงานการประชุ ม
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. คําสั่งศาลฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ คือ
(๑) ศาลฎีกาได้มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใหม่ แทน นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖ จึงทําให้
สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สิ้นสุดลง
(๒) ศาลฎีกาได้มีคําสั่งยกคําร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลฎีกามีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่ แทน นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร

-๒และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖
ซึ่งศาลฎีกาได้มีคําสั่งให้รับคําร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ บัดนี้
ศาลฎี ก าแผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ได้ วิ นิ จ ฉั ย ให้ ย กคํา ร้ อ งคดี ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงทําให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๗ คน
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว
(๒) รั บ ทราบรายงานการกู้ เ งิ น ตามพระราชกํา หนดให้ อํา นาจ
กระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ น เพื่ อ วางระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ า และสร้ า งอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

-๓จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบใน
วาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓) ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุม
ได้ลงมติเห็นชอบ
ต่ อมา ได้ มีสมาชิ ก ฯ เสนอญั ตติ ข อเปลี่ ย นระเบี ย บวาระการประชุ ม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗) ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)
๒. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

-๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๕. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
๖. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๕)
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป ตามลําดับ คือ
๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ของวุ ฒิ ส ภา โดยมี ม ติ กํ า หนดจํ า นวนบุ ค คลที่ จ ะประกอบเป็ น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายไพจิต ศรีวรขาน
๒. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๓. นายพิชิต ชื่นบาน
๔. นายขจิตร ชัยนิคม
๕. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
๖. นายสมชาติ ธรรมศิริ
๗. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๘. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๙. นางผุสดี ตามไท
๑๐. นายบุญเลิศ ไพรินทร์
๑๑. นางสาวเรวดี รัศมิทัต

-๕๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
๔. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ
ตามลําดั บ จึงถื อว่ าร่างพระราชบัญญั ติทั้ง ๓ ฉบั บดังกล่ าว ได้ รั บความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๕. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้แถลง
หลั ก การและเหตุ ผ ล มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป ราย โดยมี ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ
ใสยเกื้ อ ) ตอบชี้ แ จงจนได้ เ วลาพอสมควรแล้ ว ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ๒. นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
๓. นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์
๔. นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม
๕. นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย
๖. นางมนพร เจริญศรี

-๖๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ๘.
นายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร ๑๐.
นายกิตติ สมทรัพย์
๑๒.
นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
๑๔.
นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ๑๖.
นายนพคุณ รัฐผไท
๑๘.
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ๒๐.
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ๒๒.
นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
๒๔.
นายเชน เทือกสุบรรณ
๒๖.
นายชื่นชอบ คงอุดม
๒๘.
นายมนู พุกประเสริฐ
๓๐.
นายเกรียงไกร เพิ่มทวี
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕

นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี
นายพหล วรปัญญา
นายอํานาจ ชุณหะนันทน์
นายนิยม ช่างพินิจ
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
นางสาวพัชรี โพธสุธน
วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๘ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
ตั้ ง กรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

