(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๔ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับขึ้นราคาพลังงานและการแจก
ถุงยังชีพ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ บุญชัยสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เรื่อง การจับกุมขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายองอาจ คล้ า มไพบู ล ย์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การบริหารงานด้านต่างประเทศ
ของรัฐบาล ถาม นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การให้เงินค่าตอบแทนประจําเดือนแก่ผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้าน (อกม.) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที ่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีร ายชื ่อ พรรคประชาธิป ัต ย์ เรื ่อ ง การบริก ารสาธารณด้า นคมนาคม
(โครงการรถเมล์ฟรี) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ไ ด้ร ับ มอบหมายติด ราชการสํา คัญ จึง ได้มีห นัง สือ ขอเลื่อ นการตอบกระทู้ถ ามนี้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการบุก รุกที่ดินทํ ากินบริเวณผืนป่ า
ดงพะทาย จังหวัดนครพนม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อจบวาระกระทู้ ถามและครบองค์ ประชุ มปกติ แล้ ว ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระเบี ย บวาระเรื่ อ งด่ ว น คื อ
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน
ที่ ๖) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

-๓ภายหลั ง การอภิ ป รายของสมาชิ ก ฯ ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน
คณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนเกี่ยวกับเด็กไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๒. นายวันชัย รุจนวงศ์
๓. นายธงชัย เจริญผล
๔. นางรุ่งนภา งดงาม
๕. นายธนา เวสโกสิทธิ์
๖. นางสาวนริศรา แดงไผ่
๗. พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ๘. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๙. นางสาวละออง ติยะไพรัช
๑๐. นางสิรินทร รามสูต
๑๑. นางรังสิมา เจริญศิริ
๑๒. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
๑๓. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๑๔. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๕. นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ ๑๖. นางผุสดี ตามไท
๑๗. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
๑๘. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
๑๙. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๒๐. นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
๒๑. นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
๒๒. นางนาที รัชกิจประการ
๒๓. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
๒๔. นายประสาท ตันประเสริฐ
๒๕. นายสมพร เทพสิทธา
๒๖. นางรัชนี ธงไชย
๒๗. นายธนกร เวสานุชาติ
๒๘. นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร์
๒๙. นายปกรณ์ ปรียากร
๓๐. นางรูบีนา (กรัยวิเชียร) สุวรรณพงษ์
๓๑. นายรักษา สุทธิพงศ์
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
๓๓. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๓๔. นายชัยพล ไชยคํามิ่ง
๓๕. นางจุฑามาศ ราชประสิทธิ์
๓๖. นายธีรพันธุ์ เพ็ญโรจน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

-๔จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วนในลําดับถัดไป คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๗)
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้อ นุ ญ าตให้ นายสมศั ก ดิ์ จั น ทรา รองประธานศาลฎี ก า
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธาน
ศาลฎีกา และนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธาน
ศาลฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
เมื่ อ นายสมศัก ดิ ์ จัน ทรา รองประธานศาลฎีก า ได้ แ ถลงหลั ก การ
และเหตุผ ล มีส มาชิก ฯ อภิป ราย โดยมีร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส อง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธาน
ศาลฎีกาตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
๒. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
๓. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล
๔. นางสาวนริศรา แดงไผ่
๕. นายสมหมาย กู้ทรัพย์
๖. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
๗. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๘. นายธนิก มาสีพิทักษ์
๙. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
๑๐. นายพิชิต ชื่นบาน
๑๑. นายสิงห์ทอง บัวชุม
๑๒. นายซูการ์โน่ มะทา
๑๓. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๑๔. นายชุมสาย ศรียาภัย
๑๕. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
๑๖. นายสมคิด เชื้อคง
๑๗. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๘. นายสุชาติ ภิญโญ

-๕๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นายนริศ ขํานุรักษ์
นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายเกียรติ สิทธีอมร
นายวัชระ เพชรทอง
นายณรงค์ ดูดิง
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๑ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

