(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าว
เปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศสภาผู้ แ ทนราษฎร ลงวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ เรื่ อ ง
ให้ผู ้ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นลํ า ดับ ถัด ไปในบั ญ ชีร ายชื ่ อ ของพรรคการเมื อ งเลื ่ อ นขึ ้ น มาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวมาลินี อินฉัตร ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๗๑ พรรคเพื่อไทย แทน
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ ดัง นั้น ปัจ จุบัน จึง มีส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๑ คน
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๐
กัน ยายน ๒๕๕๕ ได้ล งมติตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน ฝ่า ยวุฒิส ภา เพื่อ พิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
(๒) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในทางแพ่ ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

-๒๓. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตําบลห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐ มนตรี ออกจากตํา แหน่ง ตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๔
กัน ยายน ๒๕๕๕ ได้ล งมติใ ห้ข ยายเวลาการพิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติว่า ด้ว ย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่อ งที่ที่ประชุม เห็นชอบให้เ ลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๗)
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

-๓๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
๕. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๕)
๖. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๖)
๗. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกัน
อีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ กั บ คณะ เป็ น ผู้ เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง นางเปล่ ง มณี เร่ ง สมบู ร ณ์ สุ ข กั บ คณะ เป็ น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)

-๔ก่ อ นที่ ที่ ป ระชุ ม จะพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิศิษฐ์
ลีลาวชิโรภาส ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และนายภัทรชัย ชูช่วย ผู้แทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
เมื่อรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และผู้เสนอ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ
อภิ ป ราย โดยมี ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ และรองผู้ ว่ า การ
ตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของนายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๒. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
๓. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
๔. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
๕. รองศาสตราจารย์ภูริชญา วัฒนรุ่ง ๖. นายนริศร ทองธิราช
๗. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๘. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๙. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๑๐. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๑๑. พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน ๑๒. ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต
๑๓. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๑๔. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
๑๕. นายอํานาจ ชุณหะนันทน์
๑๖. นายประชา ประสพดี
๑๗. นายสุรสาล ผาสุข
๑๘. นายเรวัต สิรินุกุล
๑๙. นายสหรัฐ กุลศรี
๒๐. นางอานิก อัมระนันทน์
๒๑. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๒. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
๒๓. นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
๒๔. นายณรงค์ ดูดิง

-๕๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายอรรถพร พลบุตร
๒๖. นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายจุติ ไกรฤกษ์
๒๘. นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสิรภพ ดวงสอดศรี
๓๐. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอให้ นํ า
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รัฐ วิส าหกิจ องค์ก ารมหาชนและกองทุน แทนตํา แหน่ง ที่ว่า งลง ๑ ตํา แหน่ง
(ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายสถาพร มณีรัตน์
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายสถาพร มณีรัตน์
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ นในลํ า ดั บ ถั ด ไป
ตามลําดับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาลสั ต ว์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ นลํ า ดั บ ที่ ๒) โดยที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ นํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ทํานองเดียวกัน อีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกั นไป คือ ร่างพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กับคณะ
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๒)

-๖เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เสนอ ได้แถลง
หลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และ
มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญ จํ านวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๒. นายธนิตย์ เอนกวิทย์
๓. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
๔. นายวันชัย จันทร์พร
๕. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
๖. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
๗. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
๘. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
๙. นายสิงห์ทอง บัวชุม
๑๐. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
๑๑. นายเกษม นิมมลรัตน์
๑๒. เรืออากาศโท อุดม ประสิทธิ์
๑๓. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
๑๔. นายอํานวย คลังผา
๑๕. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๑๖. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๗. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
๑๘. นายศราวุธ เพชรพนมพร
๑๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๒๐. นางอัญชลี วานิช เทพบุตร
๒๑. นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒๒. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
๒๓. นายรุจิระ บุนนาค
๒๔. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
๒๕. นางนิภา พริ้งศุลกะ
๒๖. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
๒๗. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๒๘. นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
๒๙. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
๓๐. นายภราดร ปริศนานันทกุล
๓๑. นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๗๒. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๓)
เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แ ถลงหลัก การ
และเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๒. นายธนิตย์ เอนกวิทย์
๓. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
๔. นายวันชัย จันทร์พร
๕. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
๖. นางชมภู จันทาทอง
๗. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๘. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
๙. นายสิงห์ทอง บัวชุม
๑๐. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
๑๑. นายวันชัย บุษบา
๑๒. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
๑๓. เรืออากาศโท อุดม ประสิทธิ์ ๑๔. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
๑๕. นายเกษม นิมมลรัตน์
๑๖. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๑๗. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
๑๘. นายอํานวย คลังผา
๑๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๒๐. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
๒๑. นางโสภา กาญจนะ
๒๒. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๒๓. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
๒๔. นายบรรพต ต้นธีรวงศ์
๒๕. นางกัลยา ศิริเนาวกุล
๒๖. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๗. นายนคร มาฉิม
๒๘. นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
๒๙. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
๓๐. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร
๓๑. นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๘๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติ
ทํานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด
สวัส ดิภ าพสัต ว์ พ.ศ. .... ซึ่ง นายนิติวัฒน์ จัน ทร์ส ว่าง กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระที่ ๖.๔)
(๒) ร่า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ป ้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน ๑๑,๕๑๐ คน เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
(๓) ร่า งพระราชบัญ ญัต ิป ้อ งกัน การทารุณ กรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่ง นายเจริญ คันธวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)
ก่อ นที่ที่ป ระชุม จะพิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายทองคํา แก้วพรม ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทย นายเจษฎา อนุจารี ผู้แทนจากสภาทนายความ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์
นายชัชวาลย์ ชื่นใจ และนายประดิษฐ์ เอี่ยมสําอางค์ ผู้แทนจากสมาคมป้องกัน
การทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เข้าร่วมชี้แจงต่อ
ที่ประชุม ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๓ และตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เสนอ ได้แถลง
หลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อ มกัน ไป และมีม ติใ ห้ตั้ง

-๙คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีร่างพระราช
บัญญัติซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมพิจารณาอยู่ด้วย ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น จํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมาธิ ก ารทั้ ง หมด โดยถื อ เอาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข อง
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายนิกร จํานง
๒. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
๓. นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
๔. นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
๕. นายบรเมศร์ ธีระคําศรี
๖. นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี
๗. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์
๘. นายสวรรค์ แสงบัลลังค์
๙. นายทองคํา แก้วพรม
๑๐. นายเจษฎา อนุจารี
๑๑. นายชัชวาลย์ ชื่นใจ
๑๒. นายประดิษฐ์ เอี่ยมสําอางค์
๑๓. รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร ๑๔. รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ บรรจงศิลป์
๑๕. รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ๑๖. ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข
๑๗. นายอลงกรณ์ มหรรณพ
๑๘. รองศาสตราจารย์อัจฉริยา ไศละสูต
๑๙. นายนิยม เวชกามา
๒๐. นางสมหญิง บัวบุตร
๒๑. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๒๒. นางเอมอร สินธุไพร
๒๓. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๒๔. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
๒๕. นายอํานวย คลังผา
๒๖. นายองอาจ วงษ์ประยูร
๒๗. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๒๘. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
๒๙. นายจรัสพงษ์ สุรัสวดี
๓๐. นางสาวชลลดา เมฆราตรี

- ๑๐ ๓๑. นายกษิต ภิรมย์
๓๒. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
๓๓. นายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ ๓๔. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
๓๕. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
๓๖. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๔. 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 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แ ถลงหลัก การ
และเหตุผล ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายนิกร จํานง
๒. นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
๓. นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
๔. นายบรเมศร์ ธีระคําศรี
๕. นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี
๖. นางเอมอร สินธุไพร
๗. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
๘. นายรชตะ ด่านกุล
๙. พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ ๑๐. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
๑๑. นายสิงห์ทอง บัวชุม
๑๒. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
๑๓. นายเกษม นิมมลรัตน์
๑๔. เรืออากาศโท อุดม ประสิทธิ์
๑๕. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
๑๖. นายอํานวย คลังผา
๑๗. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๑๘. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๑๙. นายนิยม เวชกามา
๒๐. นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
๒๑. พลตํารวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ
๒๒. นายสุกิจ เหล็งศิริ
๒๓. นายวิชัย ล้ําสุทธิ
๒๔. นายวัชระ เพชรทอง

- ๑๑ ๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายอนันต์ ฤกษ์ดี
๒๖. นายเชน เทือกสุบรรณ
พลตรี ธํารง รัตนอุดม
๒๘. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
นายอํานาจ วิลาวัลย์
๓๐. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๗ นาฬิกา

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

- ๑๒ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสมาชิกฯ เสนอรวม ๔ ฉบับ)
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาลสั ต ว์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรั ฐ มนตรี
และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
๓. ร่ างพระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน การทารุณ กรรมและการจั ดสวัส ดิ ภาพสั ตว์ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี สมาชิกฯ และประชาชน เสนอรวม ๔ ฉบับ)
๔. ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
**********************************

