(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๕ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จํานวน ๔ ฉบับ
ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕

-๒ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนหนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
ต่อ มา ได้มีส มาชิก ฯ เสนอญัต ติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ตามลําดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน การออก
เอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง
(ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล เป็นกรรมาธิการแทน
นายบุญเชิด คิดเห็น
๒. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นางสิ ริ น ทร รามสู ต เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

-๓๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นกรรมาธิการแทน
นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายเหวง โตจิราการ
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๕)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางปิยะดา มุ่งเจริญพร เป็นกรรมาธิการแทน
นายศักดา คงเพชร
๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นางบุ ญ รื่ น ศรี ธ เรศ เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๗. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน
นางสิรินทร รามสูต

-๔๘. ตั้ง กรรมาธิก ารสามัญ ในคณะกรรมาธิก ารการป้อ งกัน ปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสัญชัย วงษ์สุนทร เป็นกรรมาธิการแทน
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๓) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้
ลงมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหน่ว ยงานราชการที่ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษีป ระจํา ปีแ ละนิร โทษกรรม
ภาษีป ระจํา ปีที่ค้า งชํา ระของหน่ว ยงานราชการ) ซึ่ง คณะรัฐ มนตรี เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
๔. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)

-๕๕. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๙)
๖. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิ จ ารณาระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ น
ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิ จารณาก่ อ นลํ าดั บ ที่ ๑) โดยที่ ป ระชุม เห็ น ชอบให้ นํ าร่า งพระราชบัญ ญัติทํา นอง
เดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่ง นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๐,๗๕๑ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่ง นายวิชัย ล้ําสุทธิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗)
(๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๒,๔๔๖ คน
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘)
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายภูมิ มูลศิลป์
นายทศพล สมพงษ์ และนางสาวปัทมา สูบกําปัง ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เข้า ชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม ตามมาตรา ๑๖๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ และตามข้อ บัง คับ ฯ
ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง

-๖เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
และผู้เสนอ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีร่างพระราช
บัญญัติซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมพิจารณาอยู่ด้วย ตามมาตรา ๑๖๓
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญฯ จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๒. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
๓. รองศาสตราจารย์ภูริชญา วัฒนรุ่ง ๔. นายพจน์ จิรวุฒิกุล
๕. นายวัชรินทร์ จอมพลาพล
๖. นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
๗. นายชูชัย ศุภวงศ์
๘. นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์ ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
๑๑. นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
๑๒. นางสาวกชนุช แสงแถลง
๑๓. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ๑๔. นางถวิลวดี บุรีกุล
๑๕. นางสาวปัทมา สูบกําปัง
๑๖. นายทนายเสือธนพล สุขปาน
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ๑๘. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
๑๙. นายนิยม ช่างพินิจ
๒๐. นายอนันต์ ผลอํานวย
๒๑. นายนิยม วรปัญญา
๒๒. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๒๓. นายไพจิต ศรีวรขาน
๒๔. นายดิสทัต คําประกอบ
๒๕. นายพิชิต ชื่นบาน
๒๖. นายชัยศรี กีฬา
๒๗. นายกร ศิรินาม
๒๘. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
๒๙. นายวิรัช ร่มเย็น
๓๐. นายอาคม เอ่งฉ้วน
๓๑. นางอานิก อัมระนันทน์
๓๒. พันตํารวจโท ประวัติ วิเชฏฐพงษ์

-๗๓๓. นายวิชัย ล้ําสุทธิ
๓๔. นางสาวเรวดี รัศมิทัต
๓๕. นายสรชัด สุจิตต์
๓๖. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่ง
มวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุม
ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ และมีมติใ ห้ตั้ง
คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ จํา นวน ๓๑ คน เพื่อ พิจ ารณา คณะกรรมาธิก ารฯ
ประกอบด้วย
๑. นายรณชิต แย้มสอาด
๒. นายปานเทพ ศรีไสว
๓. นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์
๔. นายนพดล เภรีฤกษ์
๕. พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
๖. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก ๘. นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
๙. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์
๑๐. นางอนงค์ เพชรทัต
๑๑. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
๑๒. นายณัฏฐพล เทวกุล
๑๓. นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
๑๔. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
๑๕. นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์
๑๖. นายกิตติ สมทรัพย์
๑๗. นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์
๑๘. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
๑๙. นายขจิตร ชัยนิคม
๒๐. นายอนุชา บูรพชัยศรี
๒๑. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๒๒. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
๒๓. พันเอก วินยั สมพงษ์
๒๔. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
๒๕. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
๒๖. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์

-๘๒๗. นายประสงค์ ธาราไชย
๒๘. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
๒๙. นายพิกิฏ ศรีชนะ
๓๐. นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
๓๑. นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๒ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี สมาชิกฯ
และประชาชน เสนอรวม ๔ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
**********************************

