
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพุธที ่ ๒๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๙  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๕  

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที ่ประชุมรับทราบ  
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  จ านวน  ๒  คน  คือ   

๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  นายอิสรพงษ์  มากอ าไพ  ผู้สมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ังที่  ๑  จังหวัดชุมพร  พรรคประชาธิปัตย์ 

๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  นายสุรชาติ  เทียนทอง  ผู้สมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ังที่  ๙  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย 

ที่ประชุมรับทราบ   

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  
จ านวน  ๒  คน  คือ 
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 ๑) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕   
ให้  นายนราพัฒน์  แก้วทอง  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
ล าดับที่  ๒๗  พรรคประชาธิปัตย์  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  
นายอภิชัย  เตชะอุบล  ซึ่งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๖๕  เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง   
ตามมาตรา  ๑๐๑  (๘)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๒) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๕   
ให้  นายภาคิน  สมมิตรธนกุล  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
ล าดับที่  ๒๖  พรรคพลังประชารัฐ  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  
นายวิเชียร  ชวลิต  ซึ่งขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  
เมษายน  ๒๕๖๕  เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง   
ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายอิสรพงษ์  
มากอ าไพ  นายสุรชาติ  เทียนทอง  นายนราพัฒน์  แก้วทอง  และนายภาคิน  สมมิตรธนกุล  
ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ จ านวน  ๔๗๖  คน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติ
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  โดยขอให้น า
ร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วันพุธที่  ๘  
มิถุนายน  ๒๕๖๕  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  คือ   

๑. ร่างพระราชบัญญตัิกัญชา  กัญชง  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายอนุทิน  ชาญวรีกลู  
กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๓)   

๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายเท่าพิภพ  
ลิ้มจิตรกร  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ  
และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๒) 
  



-  ๓  - 
 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ  และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
พิจารณา  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๓) 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จ  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล  และนายอภิชน  จันทรเสน  ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  นางรชนีกร  ด าเด่นงาม  นายธีระศักดิ์  สีนา  และนางสาวสุชาดา  
เหล่าพูลสุข  ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้นด้วย
ชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓   
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป  
โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม 

๒. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่   ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  พิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล  และนายอภิชน  จันทรเสน  ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  นางรชนีกร  ด าเด่นงาม  นายธีระศักดิ์  สีนา  และนางสาวสุชาดา  
เหล่าพูลสุข  ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมชี้แจง  
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 
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ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้นด้วย
ชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย  (ฉบับที่   ..)  พ.ศ.  ....   
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้อนุญาตให้  นายอ านวย  ปะติเส  ที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง   

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้นด้วย
ชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนถึงมาตรา  ๒/๑  แก้ไขบทนิยามค าว่า  
“น้ าตาลทราย”  ในมาตรา  ๔  (คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่)  จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๓๘  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. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
๒. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

บริษัทจ ากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
 

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


