
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๒๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๖  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  ก่อนที่ท่ีประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ
การประชุม  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้นํา
ระเบียบวาระตามลําดับต่อไปนี้ขึ ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔)  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  คือ   
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๗) 
 ๒. ร ่างพระราชบัญญัต ิสถานพยาบาล   (ฉบับที ่  . . )   พ .ศ .   . . . .   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๘) 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๘) 

 จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องด่วน  ตามลําดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับท่ี  . .)  พ .ศ .  . . . .  
(คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วและรอการพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
ของสภาผู้แทนราษฎรชุดท่ีแล้ว)  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

(สําเนา) 
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 ท่ีประชุมได้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นใหม่จํานวน  ๓๖  คน  เพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓๘  วรรคสอง  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ๒. นายจารุวงศ ์ เรืองสุวรรณ 
 ๓. นายวรรณชัย  บุญบํารุง ๔. นายนิโรธ  เจริญประกอบ 
 ๕. นายนพปฎล  เมฆเมฆา ๖. นายสมคิด  เชื้อคง 
 ๗. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล ๘. นายอนันต์  ลิมปคุปตถาวร 
 ๙. นายกิตติ  สมทรัพย์ ๑๐. นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย 
 ๑๑. นายวิชัย  สามิตร ๑๒. นายสุชาย  ศรีสุรพล 
 ๑๓. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน ๑๔. นายกฤษดาภรณ์  เสียมภักดี 
 ๑๕. นายสมโภช  สายเทพ ๑๖. นายพ้อง  ชีวานันท ์
 ๑๗. นางสลิลทิพย์  สุขวัฒน์ ๑๘. นายอนุสรณ์  ปั้นทอง   
 ๑๙. นายอดิศักด์ิ  โภคกุลกานนท์ ๒๐. นางสาวขัตติยา  สวัสดิผล 
 ๒๑. นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร ๒๒. นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม 
 ๒๓. นายอรรถพร  พลบุตร ๒๔. นายเชน  เทือกสุบรรณ 
 ๒๕. พลตํารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ ๒๖. นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์ 
 ๒๗. นางสาวจิตภัสร์  ภิรมย์ภักดี ๒๘. พลตํารวจโท พิทักษ์  จารุสมบัติ 
 ๒๙. นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล   ๓๐. นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสนุทร 
 ๓๑. นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย ๓๒. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
 ๓๓. นายอํานาจ  วิลาวัลย์ ๓๔. นายยุทธพล  อังกินันทน์ 
 ๓๕. นายวัชรพล  โตมรศักด์ิ ๓๖. นายสุชาติ  ชมกลิ่น 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....
(คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วและรอการพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
ของสภาผู้แทนราษฎรชุดท่ีแล้ว)  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒)   
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 ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นใหม่จํานวน  ๓๖  คน  เพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓๘  วรรคสอง  โดยให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียว 
กับท่ีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ....  (คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรชุดท่ีแล้ว  โดยได้
พิจารณาในวาระที่สองเรียงตามลําดับมาตรา  จนถึงมาตรา  ๕)  (ในระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที่  ๓) 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  นายอร่าม  อามระดิษ  
นายทองคํา  แก้วพรม  และนายสุกษม  อามระดิษ  ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้า
ร่วมเสนอรายชื่อกรรมาธิการต่อที่ประชุมตามมาตรา  ๑๖๓  ของรัฐธรรมนูญฯ  และ
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๐  วรรคสอง  และที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ ้นใหม่จํานวน  ๔๘  คน  เพื ่อพิจารณาตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓๘  วรรคสอง  
เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมพิจารณา
อยู่ด้วย  ตามมาตรา  ๑๖๓  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญฯ  จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุพจน์  ฤชุพันธุ ์ ๒. นายสุวชั  เซยีศิริวัฒนา 
 ๓. นายปภัสสร  เจียมบุญศรี ๔. นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ 
 ๕. นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร ๖. นายอร่าม  อามระดิษ 
 ๗. นายประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ ๘. นายธเนตร  บัวแย้ม 
 ๙. นายทองคํา  แก้วพรม ๑๐. นายสุกษม  อามระดิษ 
 ๑๑. นายไพโรจน์  เย็นสมุทร ๑๒. นางยุพิน  โตเอี่ยม 
 ๑๓. นางสุมาลี  ตระกูลพานิชย์กิจ ๑๔. นายชุมสันต์  ฉายภักดี 
 ๑๕. นางสาวธารณา  จันทร์แจ้ง ๑๖. นางบุณยาพร  วิภาตะวัต 
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 ๑๗. นายสวัสด์ิ  บุญวัฒน์ ๑๘. นายชัยรัตน์  นนทชัย 
 ๑๙. นางสาวธนัชพร  แย้มพันธุ์เกษร ๒๐. นายวรรณศิลป์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
 ๒๑. นางสาวภารดี  ถนอมใจ ๒๒. นายขจิตร  ชัยนิคม 
 ๒๓. นายเกรียงศักด์ิ  ฝ้ายสีงาม ๒๔. นายนิยม  เวชกามา 
 ๒๕. นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์ ๒๖. นางสมหญิง  บัวบุตร 
 ๒๗. นายชลน่าน  ศรีแก้ว ๒๘. นายดิสทัต  คําประกอบ 
 ๒๙. นายสุทัศน์  จันทร์แสงศรี ๓๐. นายสหรัฐ  กุลศรี 
 ๓๑. นายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล ๓๒. นายสมพรต  สาระโกเศศ 
 ๓๓. นายเชิดชัย  ตันติศิรินทร์ ๓๔. นายเหวง  โตจิราการ 
 ๓๕. นายพินิจ  จันทร์สมบูรณ์ ๓๖. นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ 
 ๓๗. นายอสิ  มะหะมัดยังกี ๓๘. นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ 
 ๓๙. นายสําราญ  ศรีแปงวงค์ ๔๐. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
 ๔๑. นายเทวัญ  ธานีรัตน์ ๔๒. นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ 
 ๔๓. นางสาวธีรพร  กลางพิมาน ๔๔. นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ  
 ๔๕. นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร ๔๖. นางอุดมลักษณ์  เพ็งนรพัฒน์ 
 ๔๗. นายฉัตรพนธ์  อรุณพัฒน์เมธี ๔๘. นายอุกฤษณ์  ต๊ันสวัสด์ิ 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน 

๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑   
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายชาญณรงค์  ปราณีจิตต์ ๒. นายชัยรัตน์  วงศว์ีรธร 
 ๓. พันตํารวจเอกหญิง พรพิมล  อุตมโชติ ๔. นายกิตติ  แก้วทับทิม 
 ๕. นางสาวนริศรา  แดงไผ่ ๖. นายอนุรักษ์  ต้ังปณิธานนท์ 
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 ๗. นายพีระเพชร  ศิริกุล ๘. นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ 
 ๙. นางมนพร  เจริญศรี ๑๐. นายวิรัตน์  ตยางคนนท์ 
 ๑๑. นายวาสิต  พยัคฆบุตร ๑๒. นายอํานาจ  ชุณหะนันทน์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์เรืองยศ  แสนภักดี ๑๔. นายเรวัต  สิรินุกุล 
 ๑๕. นางพัชรินทร์  ม่ันปาน ๑๖. นายกวี  ณ ลําปาง 
 ๑๗. นายพิชิต  ชื่นบาน ๑๘. พลตํารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ 
 ๑๙. นายธนิก  มาสีพิทักษ์   ๒๐. นายวิทยา  แก้วภราดัย 
 ๒๑. นายเจริญ  คันธวงศ ์ ๒๒. นายเจือ  ราชสีห์ 
 ๒๓. นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์ ๒๔. นายเพิ่มศักด์ิ  ศุภโกศล 
 ๒๕. นายขยัน  วิพรหมชัย ๒๖. นายวัชระ  เพชรทอง 
 ๒๗. นายสุขุม  กันกา ๒๘. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ 
 ๒๙. นายศุภชัย  ใจสมุทร ๓๐. นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง   
 ๓๑. นายชูศักด์ิ  สุบรรณเทพภูษิต 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๒  นาฬิกา 

 
 

(นายวัชรินทร์  จอมพลาพล) 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รักษาราชการแทน

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

 ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ   
ให้พิจารณาต่อไป  ตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จํานวน  ๓  ฉบับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  .... 

 
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจํานวน  ๑  ฉบับ  คือ 

- ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  .... 

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


