
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๒๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ขยายเวลาการพิจารณา  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคสอง  จํานวน  ๒  คณะ  คือ 

(๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่  ๒๔  
มกราคม  ๒๕๕๕   

(๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ ดินทํากิน   
การออกเอกสารสิทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้  ขยายเวลาการพิจารณา
ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕   

๒. ท่ีประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ท่ี  ๑๖  
มกราคม  ๒๕๕๕  ได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ....  ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่  
๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕  ตามมาตรา  ๑๔๖  ของรัฐธรรมนูญฯ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(สําเนา)
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 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  (สมัยสามัญทั่วไป)  จํานวน  ๔  ครั้ง  คือ 
 ครั้งที่  ๑  วันอังคารที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 ครั้งที่  ๒  วันศุกร์ท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 ครั้งที่  ๓  วันพุธท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 ครั้งที่  ๔  วันพุธท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมท้ัง  ๔  ครั้งดังกล่าว 

 ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่  ๑)  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ   
 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  และมีมติให้
ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายประหยัด  ดีอ่อง ๒. นายชินชัย  ชี้เจริญ 
 ๓. นายประเวศ  อรรถศุภผล ๔. รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชยั 
 ๕. นางนวลใย  วัฒนกูล ๖. นางปานหทัย  เสรีรักษ์ 
 ๗. นางสิรินทร  รามสูต ๘. นางสาวละออง  ติยะไพรัช 
 ๙. นางสมหญิง  บัวบุตร ๑๐. นางเทียบจุฑา  ขาวขํา 
 ๑๑. นางกุสุมาลวตี  ศิรโิกมุท ๑๒. นางดวงแข  อรรณนพพร 
 ๑๓. นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร ๑๔. นายพายัพ  ปั้นเกต ุ
 ๑๕. นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์ ๑๖. นายสุรชาติ  เทียนทอง 
 ๑๗. นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร ๑๘. นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ 
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 ๑๙. นางพัชรินทร์  ม่ันปาน ๒๐. นางอานิก  อัมระนันทน์ 
 ๒๑. นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ ๒๒. นายสมัย  เจริญช่าง 
 ๒๓. นายกษิต  ภิรมย์ ๒๔. นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๒๕. นายปราโมทย์คริษฐ  ธรรมคุณากร ๒๖. นางทิชา  ณ  นคร 
 ๒๗. นางอรอนงค์  อินทรจิตร ๒๘. นางเพชรินทร์  เสียงเจริญ 
 ๒๙. นางอารีญาภรณ์  ซารัมย์ ๓๐. นางสาวพัชรี  โพธสุธน 
 ๓๑. นายอรัญ  พันธุมจินดา  
  กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

 จากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามลําดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญั ติ จัด ต้ังศาลปกครองภู เก็ต   พ .ศ .   . . . .   ซึ่ ง  
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี  พ .ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 

ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ัง  ๓  ฉบับ  ในวาระที่  ๒   
ทีละฉบับ  ตามลําดับ  โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียงตามลําดับมาตรา 
จนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  ท้ัง  ๓  ฉบับ  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ท้ังนี้ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  ในร่างพระราชบัญญัติท้ัง  ๓  ฉบับ  ทีละฉบับ  
ตามลําดับ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย 
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 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ 
วาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๒) 

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๕๒  นาฬิกา 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๑  ฉบบั  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  ....   

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๓  ฉบบั  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี  พ.ศ.  .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ.  .... 
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