(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและรับรองรายงานการประชุมขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศาลฎีกาได้มีคําสั่งยกคําร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่น
คําร้องขอให้ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ ใหม่ แทน นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖ ซึ่งศาลฎีกาได้มี
คําสั่งให้รับคําร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บัดนี้ ศาลฎีกาได้
วินิจฉั ยให้ยกคําร้องคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงทํ าให้ บุค คล
ดัง กล่า วปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ต ่อ ไปได้ ดัง นั ้น ปัจ จุบ ัน จึง มีส มาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๒ คน
๒. ผลการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

-๒๓. เรื่ อ งวุ ฒิ ส ภาได้ ล งมติ ตั้ ง กรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ฝ่ า ยวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่
๘ ตุล าคม ๒๕๕๕ ได้ล งมติตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน ฝ่า ยวุฒิส ภา เพื่อ พิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่
๑๕ ตุล าคม ๒๕๕๕ ได้ล งมติตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน ฝ่า ยวุฒิส ภา เพื่อ พิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๔. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณี
พิ เ ศษอี ก ๓๐ วั น ตามมาตรา ๑๔๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จํานวน ๔ ฉบับ คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นับแต่
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๔) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ มา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

-๓ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๖ เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๔๖ วรรคสอง เป็นการชั่วคราว
ในการขอนําร่างพระราชบัญญัติตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)
ที่ป ระชุมได้พิจารณาร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ
ตามลําดับ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้อ งกัน และปราบปรามการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ก ารก่อ การร้า ย พ.ศ. ....
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๔จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ในลําดับถัดไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา ๗ โดยในระหว่าง
การพิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้
ผลัด เปลี่ย นปฏิบัติห น้า ที่ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้สั่ง เลื่อ น
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๑ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ....
**********************************

