(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบ คือ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี คือ
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
(๒) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๓) นางนลินี ทวีสิน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๔) นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(๕) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(๖) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๗) พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(๘) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(๙) นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(๑๐) นายภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

-๒(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
นายฐานิสร์ เทียนทอง
นางสุกุมล คุณปลื้ม
นายปลอดประสพ สุรัสวดี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา คงเพชร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
(๒) นายปลอดประสพ สุรัสวดี
(๓) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
(๔) นายวราเทพ รัตนากร
(๕) นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
(๖) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
(๗) นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
(๘) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
(๙) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
(๑๐) พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

-๓(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
นายประชา ประสพดี
นายสนธยา คุณปลื้ม
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายชลน่าน ศรีแก้ว
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายฐานิสร์ เทียนทอง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ

ดังนี้
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จํานวน ๒ ฉบับ คือ

-๔(๑) ร่า งพระราชบัญ ญัติค วบคุม การใช้ส ารต้อ งห้า มทางการกีฬ า
พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๗ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง
และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
ต่อมา ได้มีสมาชิก ฯ เสนอญัตติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

-๕เสร็จ แล้ว (ในระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ นขึ้น มาพิจ ารณาก่อ น
ลํา ดับ ที่ ๔) ในการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎรสัป ดาห์ต่อ ไป ซึ่ง ที่ป ระชุม ได้มีม ติ
เห็นชอบ คือ
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับที่ ๖)
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว ิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๕. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๗. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๖๒. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติทั้ ง ๒ ฉบั บ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้า มพรมแดน พ.ศ. .... รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง ได้ผ ลัด เปลี่ย น
ปฏิบัติหน้าที่
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ในลําดับที่ ๖)
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๖๘
ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ จากนั้น คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ดําเนินการประชุมลับ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงดําเนินการประชุมลับ ตามมาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนูญฯ
และตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคแรก

-๗เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบชี้แจง และในระหว่างการออกเสียงลงคะแนนลับที่ประชุมได้
เห็นชอบให้ดําเนินการประชุมโดยเปิดเผย ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับในการให้
ความเห็นชอบนายอุดม มั่งมีดี เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๔๖ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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-๘สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
**********************************

