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ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายชลน่าน  ศรีแก้ว  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างข้อบังคับฯ  ในท านอง
เดียวกันอีก  ๖  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายอนันต์  ผลอ านวย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

๒. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายวิรัช  พันธุมะผล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

๔. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  และนายวรภพ  วิริยะโรจน์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
ที่  ๕.๑๗) 

๕. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๘) 

๖. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุม  
เพื่อขอให้แยกลงมติรับหลักการร่างข้อบังคับฯ  ทีละฉบับ  เนื่องจากมีหลักการและ
เหตุผลต่างกัน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

เมื่อผู้เสนอร่างข้อบังคบัฯ  ได้แถลงหลักการและเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดบั  
มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ 
หน้าที่  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ  ของ  นายชลน่าน  
ศรีแก้ว,  นายอนันต์  ผลอ านวย,  นายวิรัช  พันธุมะผล  กับคณะ,  นายณัฐพงษ์  
เรืองปัญญาวุฒิ  และนายวรภพ  วิริยะโรจน์,  และนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  กับคณะ  
และได้ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  กับคณะ  
และนายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  ดังนั้นจึงถือว่าร่างข้อบังคับฯ  ทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว
เป็นอันตกไป  จากนั้น  ไดม้ีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๒๐  คน  เพื่อพิจารณา  
โดยถือเอาร่างข้อบังคับฯ  ของ  นายอนันต์  ผลอ านวย  เป็นหลักในการพิจารณา  
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายประยุทธ์  ศิรพิานิชย์ ๒. นายสิงหภณ  ดีนาง 
 ๓. นายวีระวัฒน์  โอสถานเุคราะห ์ ๔. นายสงวน  พงษ์มณ ี
 ๕. นายกฤช  เอื้อวงศ ์ ๖. นายชุมสาย ศรียาภัย 
 ๗. นายอนันต์  ผลอ านวย ๘. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย 
 ๙. นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รตัน์ ๑๐. นายภาสกร  เงินเจรญิกุล 
 ๑๑. นางกรณิศ  งามสคุนธ์รตันา ๑๒. นายวริัช  พนัธุมะผล 
 ๑๓. นายศุภชยั  ใจสมุทร ๑๔. นายคารม  พลพรกลาง 
 ๑๕. นายณัฐพงษ์  เรอืงปัญญาวุฒ ิ ๑๖. นายวรภพ  วิรยิะโรจน ์
 ๑๗. นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย   ๑๘. นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
 ๑๙. นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสวุรรณ ๒๐. รองศาสตราจารย์สมชยั  ศรีสทุธิยากร 
  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  พลโท วีระ  วงศ์สรรค์  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  
๑๑,๘๐๘  คน  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

ก่อนที่ที ่ประชุมจะพิจารณา  ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้  นายณฐกร  แก้วดี  ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จ ากัด  ตัวแทนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย   เข้าร่วมเป็นผู้เสนอและ
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๓  วรรคสอง  

เมื่อผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมี 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ผู้เสนอตอบช้ีแจง  
จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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

รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (สมาชิกฯ  เสนอรวม  

๕  ฉบับ) 
 

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


