(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๒ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
ภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
๒. เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ขยายเวลาการพิจารณาออกไป
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๘ วรรคสอง
๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญฯ
ที่ประชุมรับทราบ

-๒๔. นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบชี้แจงนโยบายดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การอํา นวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้ า มพรมแดน พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุม
ได้เห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกัน
ไปแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. .... ซึ่ง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
๒. นายจุฬา สุขมานพ
๓. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
๔. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๕. รองศาสตราจารย์รุธิร์ พนมยงค์ ๖. นายอิทธิเดช แก้วหลวง
๗. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๘. นายศรีเรศ โกฏคําลือ
๙. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ ๑๐. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
๑๑. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
๑๒. นายธีระ ไตรสรณกุล
๑๓. นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
๑๔. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
๑๕. นายชูกัน กุลวงษา
๑๖. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์

-๓๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
นายสรวงศ์ เทียนทอง
นายวิทยา แก้วภราดัย
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
นายประกอบ รัตนพันธ์
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
นายกษิต ภิรมย์
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นางอานิก อัมระนันทน์
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นายมานิต นพอมรบดี
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

วัน

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื ่อ งที ่ที ่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื ่อ นขึ ้น มาพิจ ารณาก่อ นในลํ า ดับ ถัด ไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับ
ที่ ๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. .... ซึ่ง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๑)
เมื่อ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงคมนาคม (นายชัช ชาติ สิท ธิพัน ธุ์)
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๒ ฉบับ
พร้อมกันไป และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๔จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม (นายชั ช ชาติ สิ ท ธิ พั น ธุ์ )
ได้ แถลงหลั ก การและเหตุผ ล มี สมาชิก ฯ อภิ ปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แ ทน
ราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติใน
วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๒. นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ
๓. นางสุริศา ไขว้พันธุ์

๔. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

๕. นายยุทธนา สาโยชนกร

๖. นายนิรมิต สุจารี

๗. นายวันชัย บุษบา

๘. นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

๙. นายฉลาด ขามช่วง

๑๐. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ

๑๑. นายวิรัช รัตนเศรษฐ

๑๒. พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย

๑๓. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

๑๔. นายสหรัฐ กุลศรี

๑๕. นายองอาจ วงษ์ประยูร

๑๖. นายสงวน พงษ์มณี

๑๗. นางสิรินทร รามสูต

๑๘. นายอํานาจ ชุณหะนันทน์

๑๙. นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ

๒๐. นายจุติ ไกรฤกษ์

๒๑. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

๒๒. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์

-๕๒๓. นายเชน เทือกสุบรรณ

๒๔. นายสาธิต ปิตุเตชะ

๒๕. นายศุภชัย ศรีหล้า

๒๖. นายไพศาล จันทวารา

๒๗. นายเชิงชาย พงษ์พานิช

๒๘. นายมนู พุกประเสริฐ

๒๙. นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา ๓๐. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
๓๑. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้ า มพรมแดน พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญ ญัติเงินเดือน เงิ นประจํ าตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

