(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที
๒. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นายพหล วรปัญญา ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๔ จั งหวั ด ลพบุ รี พรรคเพื่ อ ไทย และประกาศสภาผู้ แ ทนราษฎร
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ ลําดับที่ ๗ พรรคชาติไทยพัฒนา แทน พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

-๒ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนํานายพหล
วรปัญ ญา ปฏิ ญ าณตนต่ อ ที่ป ระชุ ม ก่ อ นเข้ า รับ หน้ า ที่ ตามมาตรา ๑๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๘ คน
๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุม
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
๔. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง
(๑) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน
๓ ฉบับ คือ
๑) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๙ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วัน จันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ ล งมติ เ ห็น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
เสร็จแล้ว
๒) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๑๐ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วัน จั นทร์ ที่ ๔ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ได้ ลงมติ เห็ น ชอบด้วยกั บ ร่างพระราชบัญ ญัติ
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จํานวน ๒ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)

-๓(๒) ที ่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั ้ ง ที ่ ๑๑ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บ ั ญ ญั ติ )
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ออกไปเป็ น กรณี พิ เ ศษอี ก ๓๐ วั น ตามมาตรา ๑๔๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นับแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
๒) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นับแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) จํานวน ๓ ครั้ง
คือ
ครั้งที่ ๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๓๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)

-๔ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ และลงมติเ ห็น ชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. ร่า งพระราชบัญ ญัติเ วนคืน อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ สร้า งทางพิเ ศษ
สายเชื่อ มระหว่า งถนนวงแหวนอุต สาหกรรมกับ ทางพิเ ศษสายบางพลี - สุข สวัส ดิ์
ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๒)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายมานะ คงวุฒิปัญญา
๒. นายอัยยณัฐ ถินอภัย
๓. นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
๔. นายกิจจา แก้วปานกัน
๕. นายนพดล เภรีฤกษ์
๖. นายพัฒนา สัพโส
๗. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
๘. นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
๙. นายวรชัย เหมะ
๑๐. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๑๑. นางอนุสรา ยังตรง
๑๒. เรืออากาศโท อุดม ประสิทธิ์
๑๓. นายฉัตรบดี จารุสกุล
๑๔. นายอํานาจ ชุณหะนันทน์
๑๕. นางนฤมล ธารดํารงค์
๑๖. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
๑๗. นายสมโภช สายเทพ
๑๘. ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต

-๕๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายวิชาญ มีนชัยนันท์
๒๐.
นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๒๒.
นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ ๒๔.
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๒๖.
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล
๒๘.
นางสาวเรวดี รัศมิทัต
๓๐.
นายวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ
นายยืนหยัด ใจสมุทร
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ

๓. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ..... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๒. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๓. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๔. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๕. นางทัศนีย์ บัวคํา
๖. นายภูดิท เตชาติวัฒน์
๗. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
๘. นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
๙. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
๑๐. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๑. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
๔. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติ
การตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๔)

-๖ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุม
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
๕. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๖
จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

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

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า งทางพิ เ ศษสายเชื่ อ มระหว่ า ง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุ ขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอพระประแดง จั งหวั ด
สมุทรปราการ พ.ศ. ....
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
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลง
ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS
Agreement)
**********************************

