(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๒ นาฬิกา
เมื่อ ครบองค์ป ระชุม แล้ว นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้า ที่แ ทนประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ขึ้น บัล ลัง ก์
และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผลการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร
๒. ผลการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่า งพระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม พระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... ของศาลฎีกา
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ป ระชุมได้เสนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิช ย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

-๒ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมให้รวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวเนื่องกัน แต่ให้แยกลงมติรับหลักการ ทีละฉบับ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
คือ ร่า งพระราชบัญ ญัติป้อ งกัน และปราบปรามการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก าร
ก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่ง นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
จากนั ้น ผู ้ป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ป ระธานของที ่ป ระชุม ได้อ นุญ าตให้
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เข้า ร่ว มชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรี
ร้องขอ
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม และ ผู้ เ สนอได้ แ ถลงหลั ก การ
และเหตุผ ล ทีล ะฉบับ ตามลํา ดับ มีส มาชิก ฯ อภิป ราย โดยมีร องประธาน
สภาผู้แ ทนราษฎรทั้ง สองได้ผ ลัด เปลี่ย นกัน ดํา เนิน การประชุม รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การ
แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก ๒. พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
๓. นายวีระ ธีระภัทรานนท์
๔. นายวรรณชัย บุญบํารุง
๕. นายวิทยา นีติธรรม
๖. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
๗. นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
๘. นายสามารถ แก้วมีชัย

-๓๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
๑๐.
พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๑๒.
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๑๔.
นายนิรมิต สุจารี
๑๖.
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
๑๘.
นายกมล บันไดเพชร
๒๐.
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๒๒.
พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ๒๔.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก ๒๖.
นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๘.
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ๓๐.
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
นายสัญชัย วงษ์สุนทร
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
นายนิยม เวชกามา
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
นายโกวิทย์ ธารณา
นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
นายศุภชัย ศรีหล้า
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
นางสาวเรวดี รัศมิทัต
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์

ต่อมา ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับ
พร้อมกันไป และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๑๕ วัน
จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ หนึ่ งได้ เสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนในลําดับถัดไป คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัติวิช าชีพ การสาธารณสุข ชุม ชน พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้
นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่า งพระราชบั ญ ญั ต ิว ิ ช าชีพ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ....
ซึ่ ง นายไพศาล บางชวด กั บประชาชนผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง จํ านวน ๑๔,๘๙๒ คน
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

-๔(๒) ร่า งพระราชบัญ ญัต ิว ิช าชีพ การสาธารณสุข พ.ศ. ....
ซึ่ง นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)
(๓) ร่า งพระราชบัญ ญัต ิว ิช าชีพ การสาธารณสุข พ.ศ. ....
ซึ่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นางทัศนีย์
บัวคํา อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และนายสมบัติ ชูเถื่อน เลขาธิการสมาคม
วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ตัว แทนผู ้ เ ข้ า ชื ่อ เสนอกฎหมายเข้ า ชี ้ แ จงต่ อ ที ่ ป ระชุ ม
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๓ และตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และผู้ เ สนอได้ แ ถลง
หลั ก การและเหตุ ผ ล ที ล ะฉบั บ ตามลํ า ดั บ มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป ราย โดยมี ร อง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระ
ที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติ
ซึ่ง ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง เข้า ชื่อ เสนอกฎหมายรวมพิจ ารณาอยู่ด้ว ย ตามรัฐ ธรรมนูญ ฯ
มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ จํา นวนคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ ต้อ งประกอบด้ว ยผู้แ ทน
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น จํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมาธิ ก ารทั้ ง หมด โดยถื อเอาร่ างพระราชบั ญญั ติ ของ
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๒. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
๓. นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์
๔. นายสามัคคี เดชกล้า
๕. นายสมบัติ ชูเถื่อน
๖. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. นายไพศาล บางชวด
๘. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
๙. นายอํานวย กาจีนะ
๑๐. นายเมธี จันท์จารุภรณ์

-๕๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.
๓๓.
๓๕.

นางทัศนีย์ บัวคํา
๑๒.
นายภูดิท เตชาติวัฒน์
๑๔.
นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย ๑๖.
นายปิ่น นันทะเสน
๑๘.
นายชลน่าน ศรีแก้ว
๒๐.
นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๒๒.
นายนพพล เหลืองทองนารา
๒๔.
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๒๖.
นางมนพร เจริญศรี
๒๘.
นายธีระ สลักเพชร
๓๐.
นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
๓๒.
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
๓๔.
นางสาวพัชรี โพธสุธน
๓๖.
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
นายประสพ สารสมัคร
นายอาญา ปลอดจินดา
นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
นายสมคิด เชื้อคง
นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
พันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายบัญญัติ เจตนจันทร์
นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
นายวัชรพล โตมรศักดิ์

๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗) โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๘)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายพิษ ณุ หัต ถสงเคราะห์ กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)

-๖เมื่อ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงสาธารณสุข และผู้เ สนอได้แ ถลง
หลัก การและเหตุผ ล ทีล ะฉบับ ตามลํา ดับ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของ
ที ่ป ระชุม ได้ ป รึ ก ษาที ่ ป ระชุ ม ให้ ร วมพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ซึ ่ ง เป็ น เรื ่ อ ง
เกี่ย วเนื่อ งกัน แต่ใ ห้แ ยกลงมติรับ หลัก การ ทีล ะฉบับ คือ ร่า งพระราชบัญ ญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๐) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒
ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
๑. ร่างพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่ง นางนันทนา
ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)
๒. ร่างพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่ง นายพิษณุ
หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และผู้ เ สนอได้ แ ถลง
หลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๒ นาฬิกา

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

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี, สมาชิกฯ
และประชาชน เสนอรวม ๔ ฉบับ)
**********************************

