(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ต่ อ จากนั้น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอนํา
ระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม และรั บ รองรายงานการประชุม
ขึ้ นมาพิ จารณาก่ อ น ซึ่ ง ที่ป ระชุ ม เห็น ชอบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ศาลฎี กาได้มีคําสั่ ง ยกคํ าร้อ ง กรณีค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได้
ยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ ศ าลฎี ก ามี คํ า สั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และขอให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖
ดังนี้
๑) จังหวัดชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทน
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคําสั่งให้รับคําร้อง
ดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๒๒) จังหวัดนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทน นายดิสทัต คําประกอบ โดยศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งได้มีคําสั่งให้รับคําร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓) กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒๘ ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่
แทน พันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ โดยศาลฎีก าแผนกคดีเ ลือ กตั้ง ได้มีคําสั่ง ให้
รับคําร้องดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
บัดนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้พิจารณาและวินิจฉัยทั้ง ๓ คดีดังกล่าว
เสร็จแล้ว มีคําสั่งให้ยกคําร้องกรณีของนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีของนายดิสทัต คําประกอบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
และกรณีของพันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงทําให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๓ คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ดังนั้นปัจจุบันจึงมีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๖ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๒. ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้อ นุ ญาตให้นํ าเรื่ อ ง ขออนุ ญาตสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ
นวรัตน์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระ
การประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ
๓. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
(๒) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแล้ว

-๓๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติตั้งกรรมาธิก ารร่ว มกัน ฝ่า ยวุฒิส ภา
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จํานวน ๔ ฉบับ คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์
ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) ที่ป ระชุมวุฒิสภา ครั้ง ที่ ๒๗ (สมัยสามั ญ ทั่ว ไป) เป็น
พิเศษ วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ อ อกไปเป็ น กรณี พิ เ ศษอี ก ๓๐ วั น ตามมาตรา ๑๔๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
จํานวน ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

-๔ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
ต่อมา ได้มีสมาชิก ฯ เสนอญัตติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
คือ
๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๘)

-๕จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากการพิจารณา
ร่า งพระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่อง
ไถ่ถอนและมรดกฯ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖) ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)
๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๔. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
ต่อจากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับ
ถัดไป ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสนอ
๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๖๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว (ในระเบี ยบวาระเรื่ องที่ ที่ ประชุ ม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
๔. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๕ นาฬิกา

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

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
**********************************

