(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ป ระธานจะแจ้ง ต่อ ที่ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม และ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศาลฎีกาได้มีคําสั่งยกคําร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่น
คําร้องขอให้ศาลฎีกามีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่ แทน นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖ ซึ่ง ศาลฎีก าได้มีคํา สั่ง ให้รับ คํา ร้อ งดัง กล่า วไว้
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บัดนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยให้ยกคําร้องคดีดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงทําให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ดังนั้นปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๓ คน
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒
พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ คือ

-๒(๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ....
๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มีม ติ เ ลื อ ก นายชิ น วั ฒ น์ หาบุ ญ พาด และนายอุ ด มเดช
รัตนเสถียร เป็นกรรมาธิการแทน นายพิชิต ชื่นบาน และนายประเสริฐ บุญเรือง
๒. ตั้ งกรรมาธิ การสามั ญในคณะกรรมาธิ การการศาสนา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นกรรมาธิการแทน
นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ

-๓๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจ การชายแดนไทย แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเอกธนัช อินทร์รอด เป็นกรรมาธิการแทน
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเอกธนัช อินทร์รอด เป็นกรรมาธิการแทน
นายประเสริฐ บุญเรือง
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยัง
มิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ เป็นกรรมาธิการแทน
นายประชา ประสพดี
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้า มชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง พลตํา รวจโท วิโรจน์ เปาอิน ทร์ กับ คณะ
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระที่ ๖.๓)
เมื่อ รัฐ มนตรีป ระจํา สํา นัก นายกรัฐ มนตรี (นายวราเทพ รัต นากร)
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติ

-๔ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราช
บัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวราเทพ รัตนากร
๒. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
๓. นายถาวร พานิชพันธ์
๔. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
๕. นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
๖. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
๗. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๘. นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
๙. นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
๑๐. นายวันชัย บุษบา
๑๑. นายนิรมิต สุจารี
๑๒. นายนพคุณ รัฐผไท
๑๓. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ๑๔. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
๑๕. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๑๖. พลอากาศเอก ชูชาติ ชวนชม
๑๗. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
๑๘. นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
๑๙. พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ ๒๐. นายกษิต ภิรมย์
๒๑. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
๒๒. นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
๒๓. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ๒๔. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
๒๕. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๒๖. นายประสงค์ ชุ่มเชย
๒๗. นายพลวัฒน์ บุญแท้
๒๘. นายยืนหยัด ใจสมุทร
๒๙. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
๓๐. นางสาวพัชรี โพธสุธน
๓๑. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

-๕ซึ่ง นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๐)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วย
ว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร (นายเสริม ศัก ดิ์ พงษ์พ านิช ) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๒. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
๓. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
๕. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๖. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
๗. นายพีระเพชร ศิริกุล
๘. นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
๙. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๑๐. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๑. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๒. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
๑๓. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๔. นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ ทิสานนท์
๑๖. นายจิระพันธ์ ห้วยแสน
๑๗. นายนฤชิต แสนปากดี
๑๘. นายสุดใจ จันทะมุท
๑๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๒๐. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
๒๑. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
๒๒. นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๓. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒๔. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
๒๕. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
๒๖. นายจําลอง ภูนวนทา
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ ๒๘. นายชํานิ บูชาสุข

-๖๒๙. นายมารุต มัสยวาณิช

๓๐. นายสรชัด สุจิตต์

๓๑. นายสิทธิภัท ธนะโสภณ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลําดับที่ ๓)
๔. พิจ ารณากรณีวุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม ร่า งพระราชบัญ ญัติวิช าชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ
ตามลําดับ จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๕. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๕) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๗)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นายธเนศ เครือรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘)
(๓) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๑)

-๗เมื่อ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒ น์
ขจรประศาสน์) และผู้เ สนอได้แ ถลงหลัก การและเหตุผ ล ทีล ะฉบับ ตามลํา ดับ
มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์
ขจรประศาสน์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อ มกัน ไป และมีม ติใ ห้ตั้ง
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ จํ า นวน ๓๑ คน เพื่ อ พิ จ ารณา โดยถื อ เอาร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณา คณะกรรมาธิ ก ารฯ
ประกอบด้วย
๑. นายชุมพล ศิลปอาชา
๒. นายสมบัติ คุรุพันธ์
๓. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม
๔. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
๕. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
๖. นายสมคิด บาลไธสง
๗. นายธเนศ เครือรัตน์
๘. นายชูศักดิ์ แอกทอง
๙. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
๑๐. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๑๑. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
๑๒. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
๑๓. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
๑๔. นางสาวอรุณี ชํานาญยา
๑๕. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
๑๖. นายอดิศร ผลลูกอินทร์
๑๗. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ๑๘. นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
๑๙. นายวรวีร์ มะกูดี
๒๐. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๒๑. นายเจือ ราชสีห์
๒๒. นายวิทวัส พันธ์นิกุล
๒๓. นายบุญเลิศ ไพรินทร์
๒๔. นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
๒๕. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
๒๖. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๒๗. นายสามารถ มะลูลีม
๒๘. นายศุภชัย ใจสมุทร
๒๙. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ๓๐. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
๓๑. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๘๖. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน และตั้งกรรมาธิการ
ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายภราดร ปริศนานันทกุล
๒. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
๓. นายจํารัส เวียงสงค์
๔. นายนิยม ช่างพินิจ
๕. นายองอาจ วงษ์ประยูร
๖. นายนิยม เวชกามา
๗. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
๘. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๙. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
๑๐. นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
๑๑. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
๗. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับ ที่ ๗) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานอง
เดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
ซึ่ง นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๙)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
ซึ่ง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๔)

-๙เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ
อภิปราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑
รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง ๓ ฉบั บ พร้ อ มกั น ไป และมี ม ติ ใ ห้ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นางสาวบัญฑรโฉม แก้วสอาด ๒. นายอรรถพล อรรถวรเดช
๓. นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ ๔. นางฤชุกร สิริโยธิน
๕. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล ๖. นายเอกธนัช อินทร์รอด
๗. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๘. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
๙. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ๑๐. นายไชยา พรหมา
๑๑. นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ๑๒. นางสิรินทร รามสูต
๑๓. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๑๔. นายไพโรจน์ ตันบรรจง
๑๕. นายพ้อง ชีวานันท์
๑๖. นายเอกศักดิ์ สาโท
๑๗. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๑๘. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
๑๙. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ๒๐. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๒๑. นายสรรเสริญ สมะลาภา
๒๒. หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
๒๓. นายอรรถพร พลบุตร
๒๔. นางผุสดี ตามไท
๒๕. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๖. นายวิฑูรย์ กรุณา
๒๗. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ๒๘. นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
๒๙. นายมนู พุกประเสริฐ
๓๐. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
๓๑. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

- ๑๐ ก่ อ นเลิ ก ประชุ ม ได้ มี ส มาชิ ก ฯ เสนอญั ต ติ ข อเปลี่ ย นระเบี ย บวาระ
การประชุ ม โดยขอนํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติต ามลํ า ดั บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ น
ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๘) ในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๕)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ จ ดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ซึ ่ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๖)
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๕. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติเ หรี ย ญพิทัก ษ์ เ สรี ช น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี ่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๕๒ นาฬิกา

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

- ๑๑ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอ
รวม ๒ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ
เสนอรวม ๔ ฉบับ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และ
สมาชิกฯ เสนอรวม ๓ ฉบับ)
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน เพื่อ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติที่วุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม
ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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