(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ป ระชุ ม รับ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดชลบุรี พรรคพลังชล
ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนํานายอุกฤษณ์
ตั๊นสวัสดิ์ และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่
ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๘ คน
๒. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงแก่กรรม ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
ได้พิจารณาและมีความเห็นโดยขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถึงแก่กรรม ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

-๒๓. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ล งมติเ ห็น ชอบด้ว ยกับ ร่า งพระราชบัญ ญัติก ารอํา นวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
๔. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้อ นุญาตให้นําเรื่อ ง ขออนุญาตสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๙
วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ

-๓ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) จํานวน ๔ ครั้ง
คือ
ครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒๖ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๒๘ วันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้งดังกล่าว
จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
กับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. พิจ ารณากรณีวุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม ร่า งพระราชบัญ ญัติวิช าชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๙)
๒. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการ
ตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๓. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

-๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๔)
๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๙. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๖)
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. พิจ ารณากรณีวุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม ร่า งพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน และตั้งคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายอดิศร เพียงเกษ
๒. นายนิยม เวชกามา
๓. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔. นายพิชิต ชื่นบาน
๕. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
๖. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
๗. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๘. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
๙. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
๑๐. นายนิพนธ์ บุญญามณี
๑๑. นางนาที รัชกิจประการ

-๕๒. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์
นาคพงศ์) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๓. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิป ราย ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
๒. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ๔. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
๕. นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
๖. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
๗. นางสมหญิง บัวบุตร
๘. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๐. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๑๑. นายพีระเพชร ศิริกุล
๑๒. นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
๑๓. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
๑๔. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

-๖๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายสุรสาล ผาสุข
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
นางอนุรักษ์ บุญศล
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นางสาวเยาวภา บุรพลชัย
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๑๖.
๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นายบดินทร์ วัชโรบล
นายกษิต ภิรมย์
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายธนชาต ประทุมสวัสดิ์
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นายยืนหยัด ใจสมุทร
นายสรชัด สุจิตต์

วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๓ นาฬิกา

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

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
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
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่อ มหาวิ ท ยาลัย กรุง เทพมหานคร เป็น มหาวิท ยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

