
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตาม
ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดยขอให้น าญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)   
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่  จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ  ซึ่ง  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข   
และนายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๙๓)  ขึ้นมาพิจารณา 
ต่อจากระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ในระเบียบวาระที่ ๒.๑)   
ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  
รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  นางสุภาวดี  ธีระวัฒน์สกุล  
ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  หม่อมหลวงวรดนู  ศรีรัตนสถาวร   
นางสาวกุลธิดา  สุขนิวัฒน์ชัย  และนางสาววรวลัญช์  พูลสวัสดิ์  ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  เข้าร่วมชี้แจงตอ่ที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   
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ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง  ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข   
รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้ลงมติ 
ในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาวดี  ธรีะวฒัน์สกุล ๒. นายศุภณัฐ  ศุภชลัสถ ์
 ๓. นายชนิสร์  คลา้ยสังข ์ ๔. นายศุภชยั  ใจสมุทร 
 ๕. นายมนญู  สิวาภิรมย์รตัน์ ๖. นางมุกดา  พงษ์สมบัต ิ
 ๗. นางอาภรณ์  สาราค า ๘. นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์ 
 ๙. นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล ๑๐. นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์ 
 ๑๑. นางสาวธรีาภา  ไพโรหกุล ๑๒. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย 
 ๑๓. นางเจริญ  เรี่ยวแรง ๑๔. นางสาวภริม  พูลเจรญิ 
 ๑๕. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ ์ ๑๖. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี 
 ๑๗. นางสาวศรีนวล  บุญลอื ๑๘. นายศุภชยั  ฤทธิกุลสิทธิชัย 
 ๑๙. นายอดพิงษ์  ฐิติพิทยา ๒๐. นายเทา่พิภพ  ลิม้จิตรกร 
 ๒๑. นางสาวสายใจ  พรหมเดเวช ๒๒. นายเกียรติ  สิทธอีมร 
 ๒๓. นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วชิาติกุล ๒๔. นายสรชัด  สุจิตต์ 
 ๒๕. นายสุกษม  อามระดิษ 
 ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๒. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ด้านสาธารณสุข  รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   
นางสาววรวลัญช์  พูลสวัสดิ์  และนายวรพจน์  ฤทธิ์ดี  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 
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เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข   
รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตอบชี้แจง  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวปภาวรินท์  อภยัวงศ ์ ๒. นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล 
 ๓. นายชนิสร์  คลา้ยสังข ์ ๔. นางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา 
 ๕. นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี ๖. นางผ่องศรี  แซ่จึง 
 ๗. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวฒันกุล ๘. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวฒัน์ 
 ๙. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปญัญา ๑๐. นางสาวสกุณา  สาระนนัท์ 
 ๑๑. นายรวศิ  สอดสอ่ง ๑๒. ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง 
 ๑๓. นายอนันต์  ผลอ านวย ๑๔. นายอคัรวฒัน์  อศัวเหม 
 ๑๕. นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ ๑๖. นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ 
 ๑๗. นายมารุต  มัสยวาณิช ๑๘. นายวิรัช  พันธุมะผล 
 ๑๙. นายอนาวิล  รัตนสถาพร ๒๐. นายวาโย  อัศวรุ่งเรอืง 
 ๒๑. นายคัดไว้  พิชญกันตกุล ๒๒. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
 ๒๓. พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร ่ ๒๔. นายนิกร  จ านง 
 ๒๕. นางสาวนภาพร  เพ็ชรจ์ินดา 
  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

๓. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้  นางรชนีกร  ด าเด่นงาม  นายธีระศักดิ์  สีนา  และนางสาวสุชาดา   
เหล่าพูลสุข  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   
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เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายสินิตย์  เลิศไกร)  ได้แถลง 
หลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมต ิ
ในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายชัยณรงค์  โชไชย ๒. นางรชนีกร  ด าเด่นงาม 
 ๓. นายจุมพล  นิติธรางกูร ๔. นายพสิิฐ  ลีอ้าธรรม 
 ๕. นายเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร ๖. นายนิรมิต  สุจาร ี
 ๗. นางเทียบจุฑา  ขาวข า ๘. นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ 
 ๙. นางสาวลนิดา  โอสถาวรนันท ์ ๑๐. นายพรเทพ  วิสทุธิ์วัฒนศักด์ิ 
 ๑๑. นายพชร  นริพทะพันธุ ์ ๑๒. นายพรชัย  ตระกลูวรานนท์ 
 ๑๓. นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์ ๑๔. นายณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช 
 ๑๕. นางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ ๑๖. ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย  สุวรรณพรหม 
 ๑๗. นายอดพิงษ์  ฐิติพิทยา ๑๘. นายมารุต  มัสยวาณิช 
 ๑๙. นายวิรัช  พันธุมะผล ๒๐. นายสมเกียรติ  ถนอมสนิธุ์ 
 ๒๑. นายสทิธิพล  วิบูลย์ธนากุล ๒๒. นายอสิระ  เสรีวัฒนวฒุ ิ
 ๒๓. นายปริญญ์  พานิชภักดิ ์ ๒๔. นายชัชสษิฐ์  โอจารุทพิย์ 
 ๒๕. นายสมชาย  เลี้ยงสว่าง 
  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 
 
 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 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๓  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
๒. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  ....   
๓. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... 
 

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


