(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๗ นาฬิกา
เนื่อ งจากนายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
ไปราชการต่างประเทศ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์
และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายประเสริฐ บุญเรือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานอง
เดียวกันอีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปแล้ว คือ
๑. ร่ างพระราชบัญญั ติลั กษณะปกครองท้ องที่ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๒. ร่างพระราชบั ญญั ติลั กษณะปกครองท้ องที่ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
๓. ร่ างพระราชบั ญญั ติลั กษณะปกครองท้ องที่ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)

-๒๔. ร่ างพระราชบั ญญั ติลั กษณะปกครองท้ องที่ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติ
ทั้ง ๕ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นหลัก
ในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายสถาพร ศิริภักดี
๒. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
๓. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

๔. นายคณวัฒน์ วศินสังวร

๕. นายยงยศ แก้วเขียว

๖. นายนพคุณ รัฐผไท

๗. นายประเสริฐ บุญเรือง

๘. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

๙. นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์

๑๐. นายปวีณ แซ่จึง

๑๑. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

๑๒. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

๑๓. นายทองดี มนิสสาร

๑๔. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล

๑๕. นางสาวอรุณี ชํานาญยา

๑๖. นายกนก ลิ้มตระกูล

๑๗. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

๑๘. นายอํานวย คลังผา

๑๙. นายสหรัฐ กุลศรี

๒๐. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

๒๑. นายธานี เทือกสุบรรณ

๒๒. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี

๒๓. นายศุภชัย ศรีหล้า

๒๔. นายอรรถพร พลบุตร

๒๕. นายปารเมศ โพธารากุล

๒๖. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์

๒๗. ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์

๒๘. นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา

๒๙. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

๓๐. นายนพดล มาตรศรี

๓๑. นายประสาท ตันประเสริฐ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๓ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอนํา ระเบี ย บวาระที่ ๗ เรื่ อ งอื่ น ๆ ขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ น และขอให้ นํา
ร่างพระราชบัญญัติตามลําดับ ดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญ ญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๙) ในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔)
๒. พิจ ารณากรณีว ุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ ่ม เติม ร่า งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน
การพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๑)
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๓)
๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๒๕)
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)
๖. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติเ หรี ย ญพิ ทัก ษ์ เ สรีช น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)
๘. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)

-๔๙. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๑๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ เ พื่ อ การจํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
๑๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)
๑๕. ร่างพระราชบัญ ญั ติมาตราชั่ งตวงวั ด (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)
๑๖. ร่า งพระราชบัญ ญัติค วบคุม คุณ ภาพอาหารสัต ว์ พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๒)
ต่ อ มา รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ส องได้ ผ ลั ด เปลี่ ย นปฏิ บั ติ
หน้าที่และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมเพชร แต่งงาม เป็นกรรมาธิการแทน
นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน

-๕๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสรรเสริญ สมะลาภา
๓. ตั ้ง กรรมาธิก ารสามัญ ในคณะกรรมาธิก ารการเงิน การคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสรรเสริญ สมะลาภา เป็นกรรมาธิการแทน
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอ
นําระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและรับรองรายงานการประชุมขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
๒. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสภา
ผู้แทนราษฎร
๓. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

-๖(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๐
สิง หาคม ๒๕๕๕ ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดภาระใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ในท้อ งที่เ ขตห้ว ยขวาง เขตวัฒ นา และเขตสาทร กรุง เทพมหานคร พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
๔. รับทราบคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
เรื่อ งขอให้ศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวินิจ ฉัย ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
ว่า พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการฝ่า ยตุล าการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๕ ว่าพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
๕. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๐
กั น ยายน ๒๕๕๕ ได้ ล งมติ ใ ห้ ข ยายเวลาการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ อ อกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
(๓) ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ในท้ อ งที่ ตํ า บล
ห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ

-๗ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
จํานวน ๗ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๗ ครั้ง ดังกล่าว
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง นายกนก วงษ์ตระหง่าน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ
ให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิก าร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๔)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เสนอได้แถลงหลักการ
และเหตุผล ทีละฉบับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบชี้แจง
จนได้ เ วลาพอสมควรแล้ ว ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ

-๘ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้
โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ๒. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
๓. นางพวงแก้ว กิจธรรม
๔. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
๕. นายพีรพงศ์ จารุสาร
๖. นายกิติพงศ์ สุทธิ
๗. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง
๘. นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร์
๙. นายศุภชีพ ดิษเทศ
๑๐. นางสาวศรีเพ็ญ ถนัดหัตถกรรม
๑๑. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
๑๒. นางดารณี ธนะภูมิ
๑๓. ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธํารงเวช ๑๔. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๑๕. นายอนันต์ ระงับทุกข์
๑๖. นางสุจินดา ผ่องอักษร
๑๗. นายพะโยม ชิณวงศ์
๑๘. นายสุรพล ทิพย์เสนา
๑๙. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
๒๐. นางสมหญิง บัวบุตร
๒๑. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
๒๒. นางดวงแข อรรณนพพร
๒๓. นางรังสิมา เจริญศิริ
๒๔. นายเกษม นิมมลรัตน์
๒๕. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
๒๖. นายสุรสาล ผาสุข
๒๗. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๒๘. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
๒๙. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๓๐. นายกษิต ภิรมย์
๓๑. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
๓๒. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
๓๓. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๓๔. นายประกอบ รัตนพันธ์
๓๕. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
๓๖. นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๙๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สงเคราะห์ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภา
พ.ศ. .... ซึ่ง นายไพจิต ศรีวรขาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นํา
ร่า งพระราชบัญ ญัติทํา นองเดีย วกัน อีก ๑ ฉบับ ขึ้น มาพิจ ารณารวมกัน ไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่ง นายปรีชา
มุสิกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๘)
เมื่อผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ
อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ที่ป ระชุม ได้ ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๒ ฉบับ
พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญั ติของนายไพจิต ศรีวรขาน กับคณะ เป็นหลักในการ
พิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายจเร พันธุ์เปรื่อง
๒. นายนัฑ ผาสุข
๓. นายพชร อนันตศิลป์
๔. นายธนา จานุสรณ์
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นายไพจิต ศรีวรขาน
๗. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
๘. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๐. นายประสพ บุษราคัม
๑๑. นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
๑๒. นายสามารถ แก้วมีชัย
๑๓. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๑๔. นายสัญชัย วงษ์สุนทร
๑๕. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ๑๖. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
๑๗. นายองอาจ วงษ์ประยูร
๑๘. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
๑๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๒๐. นายปรีชา มุสิกุล
๒๑. นายบุญเลิศ ไพรินทร์
๒๒. นายอภิชาต การิกาญจน์

- ๑๐ ๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายรุจิระ บุนนาค
๒๔. นายไพศาล จันทวารา
นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
๒๖. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
นายธิติ มหบุญพาชัย
๒๘. นายประนอม โพธิ์คํา
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
๓๐. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๗ นาฬิกา
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

- ๑๑ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สมาชิกฯ เสนอ
รวม ๕ ฉบับ)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (สมาชิกฯ
เสนอรวม ๒ ฉบับ)
**********************************

