
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔  จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้รับฟ้อง  มีผลท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้แก่  นายวิรัช  
รัตนเศรษฐ  นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ  และนางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ  ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา  ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  
ดังน้ัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๗๖  คน 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที ่ประชุมรับทราบ  
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากต าแหน่ง  นายวินท์  สุธีรชัย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  ขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  สมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจึงสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง  การโฆษณาค าชี้แจงของนายเรืองไกร 
ลีกิจวัฒนะ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๓. พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี
รายชื่อ  พรรคพลังชาติไทย  ได้ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา  ๑  นาที 

๔. สถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร  ไดเ้ข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย  เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๕. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทนต าแหน่งที่ว่าง  
จ านวน  ๒  คน  คือ   

 (๑) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
ให้  นางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
ล าดับที่  ๘  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แทน  นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ  ซึ่งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๘)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 (๒) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
ให้  นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี
รายชื่อ  ล าดับที่  ๒  พรรคพลังชาติไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แทน  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์  ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นางสุเนตตา  
แซ่โก๊ะ  และนางบุญญาพร  นาตะธนภัทร  ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  
ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๗๖  คน 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 
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ก่อนที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายสืบสิริ  ทวีผล  นางสาวศุภจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ  นายปัญญ์  เกษมทรัพย์  
นายรณพงศ์  ค านวณทิพย์  และนายเฉลิมกิตต์  กวินท์วรวัฒน์  ที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  
วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  และนายศิขัณฑ์  พงษพิพัฒน์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  
และนายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบ  
ในวาระที่  ๓  เพื่อเสนอใหวุ้ฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 
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ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่  แล้วเรียงล าดับมาตราจนถึงมาตรา  ๖  แก้ไขมาตรา  ๘  (๒)  และ  (๓)  
จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๘  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th  
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๒  ฉบับ  คือ 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๒.  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล  พ.ศ.  .... 
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