(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ พิจารณากรณี
วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๒. นายขจิตร ชัยนิคม
๓. นายพีระเพชร ศิริกุล
๔. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
๕. นายนพคุณ รัฐผไท
๖. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
๗. นายเจือ ราชสีห์
๘. นายเจริญ คันธวงศ์
๙. นายวิทยา แก้วภราดัย
๑๐. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๑๑. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

-๒ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้นําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดหลักเกณฑ์
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๔) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ
ต่ อ จากนั้น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ มพิจ ารณา
ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ นขึ้น มาพิจ ารณาก่อ นในลําดับถัดไป
ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมได้แ ถลงหลัก การและเหตุผ ล
มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. พลตรี นิวัติ ศรีเพ็ญ
๒. พลตรี โอภาส ลิว่ ศิริวงษ์เจริญ
๓. พันเอก วีรพล ศุขเอนก
๔. พันเอก ศุภชัย อินทรารุณ
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นายบุญฐิณ ประทุมลี
๗. นายฉลาด ขามช่วง
๘. นายโกศล ปัทมะ
๙. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๐. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
๑๑. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
๑๒. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

-๓๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ๑๔.
พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ ๑๖.
พลโท ชินเสณ ทองโกมล
๑๘.
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๒๐.
๒๒.
นายเชน เทือกสุบรรณ
นายอันวาร์ สาและ
๒๔.
นายโกวิทย์ ธารณา
๒๖.
พลอากาศโท จุลจรูญ แสงงําพาล ๒๘.
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๓๐.
นางศิริลักษณ์ จัตตารีส์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นายนคร มาฉิม
นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

๒. ร่า งพระราชบัญ ญัติเ หรีย ญพิทัก ษ์เ สรีช น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ
อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุม
ได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ และมีมติใ ห้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. พลโท จิระ โกมุทพงศ์
๒. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา
๓. พันเอก ปิยชาต เจริญผล
๔. พันเอก วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นายนิรมิต สุจารี
๗. นายสุชาติ ภิญโญ
๘. นายธนิก มาสีพิทักษ์
๙. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๑๐. นายชูกัน กุลวงษา
๑๑. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
๑๒. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๑๓. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
๑๔. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
๑๕. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
๑๖. พลเอก กะสิณ ทองโกมล
๑๗. พลตรี สมโภช ทองโกมล
๑๘. พลตํารวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์

-๔๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายไตรรงค์ ติธรรม
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
นายธวัช สุรินทร์คํา
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร
นายราเมศ รัตนะเชวง
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายเจริญ คันธวงศ์
พันตํารวจเอก วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นายประเสริฐ ดําสุด
พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

วัน

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชูช าติ หาญสวัส ดิ์) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ล งมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
๒. นายธรรมศักดิ์ ชนะ
๓. นายนพดล เภรีฤกษ์
๔. นายประภัสสร สืบเหล่ารบ
๕. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ
๖. นายสากล ศรีวันทา
๗. จ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ๘. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๙. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
๑๐. นางเทียบจุฑา ขาวขํา
๑๑. นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
๑๒. นายศรีเรศ โกฏคําลือ
๑๓. นางสิรินทร รามสูต
๑๔. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
๑๕. พลตํารวจตรี ประจวบ เปาอินทร์ ๑๖. นางอนุสรา ยังตรง
๑๗. นายไพบูลย์ ตันติบริบูรณ์
๑๘. นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
๑๙. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๒๐. นายเจือ ราชสีห์

-๕๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
นายบรรจบ รุ่งโรจน์
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นายมนตรี ฐิรโฆไท
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๘ นาฬิกา

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

-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน เพื่อ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติที่วุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม
ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
**********************************

