
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  เป็นพิเศษ 

วันพุธที ่ ๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๑  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม   
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง)  วันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม  พ.ศ.  ....  ออกไปเป็นกรณีพิเศษ  อีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต ่
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตามมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
ของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๒)  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ   

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ออกจากระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๖๑ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  ซ่ึง  คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นายวิทยา  นีติธรรม  นายพงศ์ธร  ทองด้วง  ผู้แทนจากส านักงานป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน  และนางวรนารี  สิงห์สุวงษ์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงหลักการและเหตุผล   
มีสมาชิกฯ  อภิปราย  นายวิทยา  นีติธรรม  ผู้แทนจากส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑   
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  นีติธรรม ๒. นายพงศ์ธร  ทองด้วง 
 ๓. นางวรนารี  สิงห์สุวงษ ์ ๔. นายวีระกร  ค าประกอบ 
 ๕. นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ ์ ๖. นายสมคิด  เชื้อคง 
 ๗. นายอภิชาติ  ตีรสวสัดิชัย ๘. นายวีระวัฒน์  โอสถานเุคราะห ์
 ๙. นางสาวทัศนยี์  บูรณุปกรณ์ ๑๐. นายประเดมิชัย  บุญช่วยเหลือ   
 ๑๑. พันต ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ๑๒. ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี 
 ๑๓. นายสทุา  ประทีป ณ ถลาง ๑๔. นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร 
 ๑๕. นายพิเชษฐ  สถริชวาล ๑๖. นายสรุทิน  พิจารณ ์
 ๑๗. นายคารม  พลพรกลาง ๑๘. นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย ์
 ๑๙. นายฐิตินันท์  แสงนาค ๒๐. นางสาวณธีภสัร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ 
 ๒๑. นายภานุพงศ์  วงศ์เมอืง ๒๒. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
 ๒๓. พลต ารวจตรี วิชัย  สังขป์ระไพ ๒๔. นายเผดมิชัย  สะสมทรพัย ์
 ๒๕. พันต ารวจเอก ภัทรพล  เล่าเปี่ยม 

  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  นางสุภาวดี  
ธีระวัฒน์สกุล  หม่อมหลวงวรดนู  ศรีรัตนสถาวร  นางสาวกุลธิดา  สุขนิวัฒน์ชัย  ผู้แทนจาก 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   
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เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๗  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
-  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
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