(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๕ นาฬิกา
เนื่องจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปราชการ
ต่างประเทศ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และกล่าว
เปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมและรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน 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. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างลง
จํานวน ๒ คน ดังนี้
(๑) นายชิ น วั ฒ น์ หาบุ ญ พาด ผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๗๒ พรรคเพื่อไทย แทน พลตํารวจเอก ประชา
พรหมนอก
(๒) นายเอกธนัช อินทร์รอด ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๗๓ พรรคเพื่อไทย แทน นายปลอดประสพ สุรัสวดี
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ดั ง นั้ น ปั จ จุ บั น จึ ง มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๒ คน

-๒๒. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติ
บัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
จากนั้น ผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่ประธานของที่ประชุมได้ ปรึกษาที่ประชุมเพื่ อ
ขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ไปเป็นของกรมป่าไม้) แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี เป็นกรรมาธิการ
แทน นายดํารงค์ พิเดช
๒. ตั้ งกรรมาธิ การสามั ญในคณะกรรมาธิ การการต่ างประเทศ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
๓. ตั้ งกรรมาธิ การสามั ญในคณะกรรมาธิ การการสาธารณสุข แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายชลน่าน ศรีแก้ว

-๓๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวมาลินี อินฉัตร และนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
เป็นกรรมาธิการแทน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และนายวิชัย ล้ําสุทธิ
๕. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิก ารส่ง เสริม ราคาผลิ ต ผล
เกษตรกรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที ่ป ระชุม ได้ม ีม ติเ ลือ ก นายวิช ัย ล้ํ า สุท ธิ เป็น กรรมาธิก ารแทน
นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
๖. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นกรรมาธิการแทน
นายวัชรพล โตมรศักดิ์
ต่ อจากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ป ระชุ มได้ เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมได้แ ถลงหลัก การและเหตุผ ล
มีส มาชิก ฯ อภิป ราย โดยมีร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรทั้ง สองผลัด เปลี่ย นกัน
ดํา เนิน การประชุม และรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมตอบชี้แ จงจนได้เ วลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. พลเอก รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์
๒. พลโท รวมพล มีชูอรรถ
๓. พลโท พอพล มณีรินทร์
๔. พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๕. นายสุรพล ทิพย์เสนา
๖. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
๗. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ๘. นายนิรมิต สุจารี
๙. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๐. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์

-๔๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง
๑๒.
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
๑๔.
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
๑๖.
นางสมหญิง บัวบุตร
๑๘.
พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ ๒๐.
พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู ๒๒.
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒๔.
พันเอก เฟือ่ งวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ๒๖.
พลโท อิสระ วัชระประทีป
๒๘.
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ๓๐.
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

พลเอก จุลเดช จิตถวิล
พลเรือเอก รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์
พลอากาศเอก ธงชัย ธารนพ
นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง
นางสาวจุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นางนาที รัชกิจประการ
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
เมื่ อ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงกลาโหมได้ แ ถลงหลั ก การและเหตุ ผ ล
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. พลตรี นิวัติ ศรีเพ็ญ
๒. พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๓. พันเอก วีรพล ศุขเอนก
๔. พันเอก ศุภชัย อินทรารุณ
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๗. พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
๘. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
๙. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
๑๐. พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ
๑๒. พลตรี สมโภช ทองโกมล
๑๑. พลตรี พชร ชัยวุฒิ
๑๓. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
๑๔. นายทองดี มนิสสาร
๑๕. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
๑๖. นายนพพล เหลืองทองนารา
๑๗. นายชัยศรี กีฬา
๑๘. นายอนันต์ ผลอํานวย
๑๙. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๒๐. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

-๕๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

พลตํารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู ๒๒.
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒๔.
พันเอก เฟือ่ งวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ๒๖.
พลโท อิสระ วัชระประทีป
๒๘.
นางนาที รัชกิจประการ
๓๐.
นายนิรุติ จิตชัย
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง
นางสาวจุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
นายสรชัด สุจิตต์

๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
๔. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ
ตามลําดับ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๔ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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