(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว นายเจริญ จรรย์ โ กมล รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญฯ คือ นายวิเชียร ขาวขํา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่ อไทย ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร ตั้ง แต่ วั นที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และแจ้งประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๖๙ พรรคเพื่อไทย แทน
นายวิเชียร ขาวขํา
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรดัง กล่า ว ปฏิญ าณตนต่อ ที ่ป ระชุม ก่อ นเข้า รับ หน้า ที่
ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๘ คน

-๒๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑) รายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
๒) รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เ งิน เพื่อ ฟื้น ฟูแ ละเสริม สร้า งความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดํ า เนิน การตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญ ญัติก ารบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ และ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
(๒) ที ่ป ระชุม วุฒ ิส ภา ครั ้ง ที ่ ๒๒ (สมัย สามัญ นิต ิบ ัญ ญัต ิ)
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ..... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้น ผู้ ป ฏิบั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
รับรองรายงานการประชุ มสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
จํานวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ
ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง ดังกล่าว

-๓ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่ง
มวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จ
แล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
ที่ ป ระชุ มได้ พิ จารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติทั้ง ๒ ฉบั บ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ
ตามลําดับ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
๓. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติ
ไม่เห็ นชอบด้ วยกับ ข้ อสั งเกตของคณะกรรมาธิ ก ารฯ โดยในระหว่างการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม

-๔๔. ร่างพระราชบัญ ญัติสถาบั นการพลศึ กษา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นกรรมาธิการแทน
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอนําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ตามลําดับ คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารให้เ อกชนร่ว มลงทุน ในกิจ การของรัฐ
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๕)
๒. ร่า งพระราชบัญ ญัต ิว ิช าชีพ การสาธารณสุข ชุม ชน พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๖)
๓. ร่า งพระราชบัญ ญัต ิส ่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต คนพิก าร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)
๔. ร่างพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (สํ า นัก งานส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต คนพิก ารแห่ง ชาติ)
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๑)

-๕๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๔)
๖. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
ต่อมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงหลักการและ
เหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๔๑ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

