(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
จํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)

-๒ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
๓. ร่า งพระราชบัญ ญัติก ารประมง พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐ มนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับ
ที่ ๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่า งพระราชบั ญ ญั ติก ารประมง พ.ศ. .... ซึ่ ง นายนิ ติวั ฒ น์
จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๔)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ซึ่ง นายอนันต์ ศรีพันธุ์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๕)
(๓) ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๖)
(๔) ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ซึ่ง นายอรรถพร พลบุตร
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๑)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว)
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๕ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
๒. นายวิมล จันทรโรทัย
๓. นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี
๔. นายสะมะแอ เจะมูดอ
๕. นายภูเบศ จันทนิมิ
๖. นายทรงศักดิ์ ลิ้มสมบัติอนันต์

-๓๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายบุญแก้ว สมวงศ์
๘. นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
๑๐. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
๑๒. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ๑๔. นายองอาจ วชิรพงศ์
นายรส มะลิผล
๑๖. นายสุรพล เกียรติไชยากร
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๘. นายอาหลี ชาญน้ํา
นายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
๒๐. นายวิทยา แก้วภราดัย
นายครรชิต ทับสุวรรณ
๒๒. นายอรรถพร พลบุตร
นายนิพนธ์ บุญญามณี
๒๔. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นายประพร เอกอุรุ
๒๖. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์
๒๘. นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
๓๐. นายธานินทร์ ใจสมุทร
นายเอก กฤชวงศ์สนิท
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

จากนั้น ผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่ประธานของที่ประชุ มได้ ปรึกษาที่ประชุมเพื่อ
ขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบ
วาระที่ ๗.๑)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายธานี สาครสิ น ธุ์ เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายเรวัต สิรินุกุล เป็น กรรมาธิก ารแทน
นายอํานวย คลังผา

-๔๓. ตั้งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิ การการป้ อ งกันปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นกรรมาธิการแทน
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายภูมิ สาระผล และนายพิชิต ชื่นบาน เป็น
กรรมาธิการแทน นายประชา ประสพดี และนางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
๕. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารยางแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบ
วาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็นกรรมาธิการแทน
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่อ งที่ที่ประชุม เห็นชอบให้เ ลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้า มชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง พลตํา รวจโท วิโรจน์ เปาอิน ทร์ กับ คณะ
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๐)
๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๗)
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)

-๕๔. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๕. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๖. พิจารณากรณี วุ ฒิสภาแก้ไขเพิ่ มเติมร่ างพระราชบั ญ ญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๗. ร่างพระราชบัญ ญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิ ต พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (นายประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง) ตอบชี้ แ จงจนได้ เ วลาพอสมควรแล้ ว
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
๒. นายกิจจา แก้วปานกัน
๓. นายนพดล เภรีฤกษ์
๔. นายนุกูล คงวุฒิ
๕. นางนภาภรณ์ สดชื่น
๖. นายไตรรงค์ ติธรรม
๗. นายสมคิด เชื้อคง
๘. นายโกศล ปัทมะ
๙. นายมานะ โลหะวณิชย์
๑๐. นางเทียบจุฑา ขาวขํา
๑๑. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
๑๒. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๑๓. นายพ้อง ชีวานันท์
๑๔. นางอนุสรา ยังตรง
๑๕. นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
๑๖. นายสามารถ แก้วมีชัย

-๖๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๑๘. นายสงวน พงษ์มณี
นายจํารัส เวียงสงค์
๒๐. นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
นายเจริญ คันธวงศ์
๒๒. นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ๒๔. นายชื่นชอบ คงอุดม
นายณรงค์ ดูดิง
๒๖. นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุรนันท์ ๒๘. นายอํานาจ วิลาวัลย์
นางสาวเรวดี รัศมิทัต
๓๐. นายสรชัด สุจิตต์
นายสุชาติ ชมกลิ่น
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ นาฬิกา

(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๕ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

