
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๒๑ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๘  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วนายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรนายเจริญจรรย์ โกมลรองประธานสภาผู้ แทนราษฎรคนที่หนึ่ ง   และ 
นายวิสุทธิ์ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ขึ้นบัลลังก์   
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดประชุมแล้วให้เลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ท่ีประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเร ียกประชุมร ัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิต ิบ ัญญัติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 จากน้ัน  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณา  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๙๘  วรรคสอง   
จํานวน  ๒  คณะคือ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ  ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่  
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  

(สําเนา) 
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 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  ตามลําดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่ งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบั ติหน้าท่ีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้ลงมติใน
วาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ๒. นางบุญรื่น  ศรีธเรศ 
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ๔. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 
 ๕. นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ ๖. นายสามารถ  แก้วมีชัย 
 ๗. นายพ้อง  ชีวานันท์ ๘. นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร 
 ๙. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์ ๑๐. นายยุรนันท์  ภมรมนตรี 
 ๑๑. นายทศพร  เสรีรักษ์ ๑๒. นางสาวนพสรัญวรรณศิริกุล 
 ๑๓. นายเกรียงศักด์ิ  ฝ้ายสีงาม ๑๔. นายดิสทัต  คําประกอบ 
 ๑๕. นางชมภู  จันทาทอง ๑๖. นายบุญฐิณ  ประทุมลี 
 ๑๗. นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ ๑๘. นายวิสา  คัญทัพ 
 ๑๙. นายรังษีเสรีชัยใจมุ่ง ๒๐. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
 ๒๑. นายวิรัตน์  กัลยาศิริ ๒๒. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม 
 ๒๓. นายอลงกรณ์  พลบุตร ๒๔. นางอานิก  อัมระนันทน์ 
 ๒๕. นายกษิต  ภิรมย์ ๒๖. นายประกอบ  จิรกิติ 
 ๒๗. นายธีระ  สลักเพชร ๒๘. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
 ๒๙. นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร ๓๐. นายสรชัด  สุจิตต์ 
 ๓๑. นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั    
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๒. ร่างพระราชบัญญั ติ จัด ต้ังศาลปกครองภู เก็ต   พ .ศ .   . . . .   ซึ่ ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต  
พ.ศ.  ....ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี  พ.ศ.  ....  และร่างพระราช 
บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ.  ....  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้  นายวรวิทย์  กังศศิเทียม  นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
นายสมชัย  วัฒนการุณ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายประเวศ  รักษพล  
นายตรีภพ  คริสต์รักษา  ตุลาการศาลปกครองกลาง  และนายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม
รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)ได้
แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ  และ 
นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบญัญัติฉบบันี้  และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ๒. นายสมชัย  วัฒนการุณ 
 ๓. นายประเวศ  รักษพล ๔. นายตรีภพ  คริสต์รักษา 
 ๕. นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล ๖. นายประชา  ประสพดี 
 ๗. นายสหรัฐ  กุลศรี ๘. นายสัญชัย  วงษ์สุนทร 
 ๙. พันตํารวจโท นุกูลแสงศิริ ๑๐. นางวราภรณ์  ต้ังภากรณ์ 
 ๑๑. นายพายัพ  ปั้นเกต ุ ๑๒. นายเหวง  โตจิราการ   
 ๑๓. นายวัฒนา  เซ่งไพเราะ ๑๔. นายพีรพันธุ์  พาลุสุข 
 ๑๕. นายมานพ  เกษมณี ๑๖. นายนยิม  เวชกามา 
 ๑๗. นายโกศล  ปัทมะ ๑๘. นายวันชัย  บุษบา 
 ๑๙. นายประสพ  บุษราคัม ๒๐. นายอรรถพร  พลบุตร 
 ๒๑. นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ ๒๒. นายสงกรานต์  จิตสุทธิภากร 
 ๒๓. นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์ ๒๔. นายวิทยา  แก้วภราดัย 
 ๒๕. นางอัญชลี  เทพบุตร   ๒๖. นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
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 ๒๗. นายราเมศ  รัตนะเชวง ๒๘. นายบุญดํารง  ประเสริฐโสภา 
 ๒๙. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ ๓๐. นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง 
 ๓๑. นายประสาท  ตันประเสริฐ  
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๓. ร่างพระราชบัญญั ติ จัด ต้ังศาลปกครองเพชรบุรี   พ .ศ .  . . . .ซึ่ ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ  ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต  พ.ศ.  .... 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ. .... ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑   
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับ
ท่ีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต  พ.ศ.  .... 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕)โดยท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 
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(๑) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ(ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  
และผู้เสนอ  ได้แถลงหลักการและเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง  ๓  ฉบับ
พร้อมกันไป   และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อ
พิจารณา  โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง ๒. พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 
 ๓. รองศาสตราจารย์ธงธวัช  อนุคระหานนท์ ๔. นายกนกพันธุ์  จุลเกษม 
 ๕. นายวารินทร์ตัณฑ์ศุภศิริ ๖. นายสุรสาลผาสุข 
 ๗. นายสุรพงษ์ปิยะโชติ ๘. นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล 
 ๙. นางสาวอรุณี  ชาํนาญยา ๑๐. นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 
 ๑๑. นายเชิดชัย  ตันติศิรินทร์ ๑๒. นางบุศริณธญ์วรพัฒนานันท์ 
 ๑๓. นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข ๑๔. นางอนุรักษ์  บุญศล 
 ๑๕. นางเอมอร  สินธุไพร ๑๖. นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
 ๑๗. นายไตรรงค์  ติธรรม ๑๘. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช 
 ๑๙. นายทศพร  เสรีรักษ์ ๒๐. นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล 
 ๒๑. นายสามารถ  มะลูลีม ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  ธนาดิเรก 
 ๒๓. นายนิพนธ์  บุญญามณี ๒๔. นางสาวบุณย์ธิดา  สมชัย 
 ๒๕. นายประกอบ  รัตนพันธ์ ๒๖. นายรํารี  มามะ 
 ๒๗. นายเลอภพ  โสรัตน์ ๒๘. นายมนู  พุกประเสริฐ 
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 ๒๙. นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล ๓๐. นายยุทธพล  อังกินันทน์ 
 ๓๑. นายอุกฤษณ์ต๊ันสวัสด์ิ   
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๖. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่  ๖) 

เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๒นาฬิกา 

 
 

(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 
 
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจํานวน  ๕ฉบับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  พ.ศ.  ....   
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต  พ.ศ.  .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี  พ.ศ. ....  
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ. ....  
๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  

และสมาชิกฯ  เสนอรวม  ๓  ฉบับ) 
 

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


