
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑)  โดยเป็น 
การพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๑   
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา  ๖  แก้ไขมาตรา  ๘  (๒)  และ  (๓)  
แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่   ๓  เพื่อเสนอ
วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ 

๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นางขัตติยา  รัตนดิลก  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ส านักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  และนางเธียรทอง  ประสานพานิช  
ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง  กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เข้าร่วมชี้แจง  
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 
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ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่   ๒  โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓   
เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป   
โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา  
และนายวรกร  โอภาสนันท์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและ
เหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ตอบชี้แจง  
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  และมีมติให้ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร ๒. นายวรกร  โอภาสนันท ์
 ๓. นางพรพิมล  สัมฤทธิ์ผอ่ง ๔. นายสราวุธ  เบญจกุล 
 ๕. นายสฤษฏพ์งษ์  เกี่ยวขอ้ง ๖. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ 
 ๗. นายอดศิร  เพียงเกษ ๘. นายสงวน  พงษ์มณ ี
 ๙. นายนิรมิต  สุจาร ี ๑๐. นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพลัลภ 
 ๑๑. นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์ ๑๒. นายสรุสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรกัษ์ 
 ๑๓. นางสาวพัชรินทร์  ซ าศริิพงษ ์ ๑๔. นายทศพล  เพ็งส้ม 
 ๑๕. นางสาวศิลมัพา  เลศินวุัฒน์ ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ศิพร  โกวทิ 
 ๑๗. นายวิสทิธิ์  พทิยาภรณ ์ ๑๘. นายวิรัช  พันธุมะผล 
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 ๑๙. นายบุญด ารง  ประเสรฐิโสภา ๒๐. นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
 ๒๑. นายภูภาร  สมาทา ๒๒. นายสทุัศน์  เงินหมื่น 
 ๒๓. นายวิรัตน์  วริิยะพงษ ์ ๒๔. นายกัมพล  พวงงาม 
 ๒๕. พลต ารวจโท ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ์ 
 ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๒. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 
คดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา   
และนายวรกร  โอภาสนันท์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและ
เหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา  
ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการฯ  ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  เป็นผู้พิจารณา  ก าหนด 
การแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและเหตุผล   
โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ ต่อ  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่   ๑   
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการฯ  ชุดเดียวกับ 
ที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  เป็นผู้พิจารณา  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 
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๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  ..)   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาต 
ให้  นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา   
และนายวรกร  โอภาสนันท์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและ
เหตุผล  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่   ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการฯ  ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  เป็นผู้พิจารณา  ก าหนด 
การแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น 
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที ่ ๕) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี เลิศลอย  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและเหตุผล   
มีสมาชิกฯ  อภิปราย  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  และผู้แทนจากส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  
เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางพงษ์สวาท  กายอรณุสุทธิ์ ๒. นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี เลิศลอย 
 ๓. นายวิเชียร  ชวลิต ๔. นายศุภชยั  ใจสมุทร 
 ๕. นางสาวกวินนาถ  ตาคยี์ ๖. นายไพจิต  ศรีวรขาน 
 ๗. นายอนรุักษ์  ตั้งปณิธานนท์ ๘. นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม 
 ๙. นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ๑๐. นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์ 
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 ๑๑. นายกฤช  เอื้อวงศ ์ ๑๒. นายสริะ  เจนจาคะ 
 ๑๓. นายสมศักดิ์  คณุเงิน ๑๔. นายดิสทัต  ค าประกอบ 
 ๑๕. นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น ๑๖. นางภัทธมน  เพ็งสม้ 
 ๑๗. นายคารม  พลพรกลาง ๑๘. นายมารุต  มัสยวาณิช 
 ๑๙. นายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ ์ ๒๐. นายณัฐวฒุิ  บัวประทมุ 
 ๒๑. นางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ ๒๒. นายธีรภทัร  พริ้งศลุกะ 
 ๒๓. นายประเสริฐ  ด าสุด ๒๔. นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย 
 ๒๕. นายธาดา  วุฒิกรป์ธาดา 
 ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๖. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๖) 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และได้ลงมติไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา  โดยมีมติก าหนดจ านวนบุคคลที่จะประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   จ านวน  ๒๐  คน  
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๑๐  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายจิรายุ  ห่วงทรพัย ์ ๒. นายนพ  ชีวานันท ์
 ๓. นายนพพล  เหลืองทองนารา ๔. นายสรุสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรกัษ์ 
 ๕. นายจักรพันธ์  พรนิมิตร ๖. พันต ารวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา 
 ๗. พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ๘. นายเทา่พิภพ  ลิม้จิตรกร 
 ๙. นายสาคร  เกี่ยวข้อง ๑๐. นายนิกร  จ านง 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  นาฬิกา 
 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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



-  ๖  - 
 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๒  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๕  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ 

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... 
๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น   

พ.ศ.  .... 

ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม   
ตามมาตรา  ๑๓๗  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
 - ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
 

**************************** 

 


