บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๒ นาฬิกา
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภ ชัย โพธิ์สุ รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ที่ป ระชุม วุฒิส ภา ครั้ง ที่ ๒๒ (สมัย สามัญ ประจาปีค รั้ง ที่ห นึ่ง )
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่ที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไม่แล้วเสร็จ ภายในกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๓๒ (๑) ของรั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือ ว่า รั ฐสภา
ให้ ค วามเห็ น ชอบตามร่ า งที่ เ สนอตามมาตรา ๑๓๑ จึ ง ได้ ส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้
ความเห็น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วไม่มีข้อทักท้วง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๔ ก่อนส่ง
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๘๑
ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาชะลอไว้สามวัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภาเสนอความเห็น ต่อประธานรัฐสภาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
มี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ที่ประชุมรับทราบ

- ๒ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามมติในคราว
ประชุมสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๔ ครั้ ง ที่ ๑๙ (สมั ย สามั ญ ประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คือ
๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๙)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบ
ด้ว ยกับ การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ของวุฒิส ภา จึง ถือ ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. พิ จารณากรณี วุฒิ ส ภาแก้ไ ขเพิ่ ม เติม ร่ า งพระราชบัญ ญั ติม าตรการ
ป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบ
ด้ว ยกับ การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ของวุฒิส ภา จึง ถือ ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การเข้า ชื ่อ เพื ่อ ถอดถอนสมาชิก สภาท้อ งถิ ่น หรือ ผู ้บ ริห ารท้อ งถิ ่น พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔)
ก่ อ นที่ ที่ ป ระชุ ม จะพิ จ ารณา ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม
ได้อนุญาตให้ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง
ภายหลังสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
จากนั้นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อนาไป
พิจารณาทบทวนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑

- ๓ ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
เรื่องด่วน ตามลาดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)
ก่ อ นที่ ที่ ป ระชุ ม จะพิ จ ารณา ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ อ นุ ญ าต
ให้ นายเสวต อภัยรัตน์ ผู้แทนจากสานักงานอัยการสูงสุด และนางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๗๖
เมื่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แถลงหลักการและเหตุผล
มีสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายเสวต อภัยรัตน์
๒. นางสาวสุขุมา วิจิตรวงศ์วาน
๓. นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผอ่ ง
๔. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
๕. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๖. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ
๗. นายประยุทธ์ ศิรพิ านิชย์
๘. นายนิรมิต สุจารี
๙. นายอดิศร เพียงเกษ
๑๐. นายจานงค์ ไชยมงคล
๑๑. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๑๒. นายกฤษณ์ แก้วอยู่
๑๓. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
๑๔. นางภัทธมน เพ็งส้ม
๑๕. นายดิสทัต คาประกอบ
๑๖. นายคารม พลพรกลาง
๑๗. นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์
๑๘. นางสาวณปภัช จินดาทนุธรรม
๑๙. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๐. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๑. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๒๒. นายเอกราช อุดมอานวย
๒๓. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
๒๔. นายภิเศก สายชนะพัน
๒๕. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

- ๔ ๒. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นาร่างพระราชบัญญัติ
ทานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
ที่ ๕.๔๒)
ก่อ นที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้
นางสาวยุพ าภรณ์ ศิริกิจ พาณิช ย์กูล รองอธิบ ดีก รมบัง คับ คดี นายเชษฐ์ช ฎิล
กาญจนอุดมการ และนางสาวดาเนียร วิทยากุล ผู้แทนจากกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ
ธนาคมานุส รณ์ ) และผู้เ สนอได้แ ถลงหลัก การและเหตุผ ล ทีล ะฉบับ ตามลาดับ
มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับพร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกจิ พาณิชย์กูล
๒. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
๓. นางศิรสา ไชยหมาน
๔. นายวีระกร คาประกอบ
๕. นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
๖. นายโกศล ปัทมะ
๗. พันตารวจเอก ทวี สอดส่อง
๘. นายสุขมุ พงศ์ โง่นคา
๙. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
๑๐. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
๑๑. นายพชร นริพทะพันธุ์
๑๒. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
๑๓. นายภาคิน สมมิตรธนกุล
๑๔. นายศุภวัฑฒ์ วัฒนมงคล
๑๕. นายพิเชษฐ สถิรชวาล
๑๖. นายวิรัช พันธุมะผล
๑๗. นายมารุต มัสยวาณิช
๑๘. นายโชติพพิ ัฒน์ เตชะโสภณมณี
๑๙. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๐. นายพิสิฐ ลีอ้ าธรรม
๒๑. นายวรภพ วิรยิ ะโรจน์
๒๒. นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
๒๓. นายยุทธนา โพธสุธน
๒๔. นายชัชสิษฐ์ โอจารุทพิ ย์
๒๕. พลตารวจโท ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

- ๕ ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)
ก่อ นที่ ที่ ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้ แทนราษฎรได้อนุญาตให้
นายสถาพร รัตนสุวรรณ และนางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผู้แทนจากกระทรวง
คมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉ บับ นี้ และมีม ติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายเมธี เขียวอ่อน
๒. นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ
๓. นายภุมรินทร์ ศรีมลู
๔. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
๕. ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม ๖. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๗. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๘. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๙. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
๑๐. นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
๑๑. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
๑๒. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
๑๓. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
๑๔. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
๑๕. นายดิสทัต คาประกอบ
๑๖. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
๑๗. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๑๘. นายธรา สีตะพงศ์
๑๙. นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒๐. นายสุรเชษ บิลสัน
๒๑. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
๒๒. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
๒๓. พลตารวจเอก ยงยุทธ เทพจานงค์ ๒๔. นายโกไสย เดชรุ่งเรือง
๒๕. นางปิยะศิริ นาโคศิริ
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

- ๖ ๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)
เมื่ อ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการอุดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ
อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
๒. นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ
๓. นายสุภทั ร บุญส่ง
๔. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
๕. นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
๖. นายนพพล เหลืองทองนารา
๗. ศาสตราจารย์ศริ ิเกษม ศิริลักษณ์
๘. นายปรีชา ตรีสวุ รรณ
๙. นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ
๑๐. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
๑๑. นางสาวอรุณี กาสยานนท์
๑๒. นายภูดิท อินสุวรรณ์
๑๓. นายภาคิน สมมิตรธนกุล
๑๔. รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
๑๕. นายอนุชา น้อยวงศ์
๑๖. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
๑๗. นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสฤษฏ์ อินทรโม
๑๙. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
๒๐. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
๒๑. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
๒๒. นายณชพล พลอาสา
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข
๒๔. นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
๒๕. นางเบญจวรรณ สุจริต
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๑ นาฬิกา
(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑
www.parliament.go.th

- ๗ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือ
ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ
เสนอรวม ๒ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
****************************

