
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๑  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภา  
และพลเอก ธีรเดช  มีเพียร  รองประธานรัฐสภา  ขึ้นบัลลังก์  ประธานรัฐสภากล่าว 
เปิดประชุม  จากนั้นได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง  สรุปผลงานการประชุมร่วมกันของ 
รัฐสภา  (สมัยสามัญทั่วไป)  (ระหว่าง  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔) 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ท่ีประชุมจะพิจารณาตามระเบียบการประชุม  ประธานรัฐสภา 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้รัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญ 
นิติบัญญัติ  ตามมาตรา  ๑๒๗  วรรคสี่  และมาตรา  ๑๓๖  (๕)  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   คือ  ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณา
เรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง  ซึ่ง  วุฒิสภา  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๘)  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา  จึงถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  ตามมาตรา  ๑๒๗  
วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ต่อจากนั้น  ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
เรื่องด่วน  คือ  การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบ  และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ตามมาตรา  ๑๕๓  วรรคสอง  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๑) 

(สําเนา) 



๒

ก่อนที่ท่ีประชุมจะพิจารณาการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ประธานรัฐสภา 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติท้ัง  ๒๔  ฉบับ  
รวมไปในคราวเดียวกัน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานรัฐสภาจึงได้ให้ท่ีประชุมพิจารณาการให้ความเห็นชอบ 
ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  และยังดําเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ  ตามมาตรา  ๑๕๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอ  จํานวน  ๒๔  ฉบับ  คือ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของวุฒิสภา  จํานวน  ๒  ฉบับ  
คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  .... 
 (ลําดับท่ี  ๑ - ๒  ค้างการพิจารณาในคณะกรรมาธิการวุฒิสภา) 

ร่างพระราชบัญญัติที่ค้ างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร   
จํานวน  ๒๒  ฉบบั  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี  พ.ศ.  .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์  พ.ศ.  .... 
๔. ร่างพระราชบัญญั ติแก้ ไขเพิ่ม เติมพระธรรมนูญศาลยุ ติธรรม   

(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 

ในศาลแขวง  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๖. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ

การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  พ.ศ.  .... 



๓

๗. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 

๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  .... 
๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ....   
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  พ.ศ.  .... 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  .... 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ....   
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับท่ี  ..)   

พ.ศ.  .... 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดฝาง  พ.ศ.  .... 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข  พ.ศ.  .... 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  

พ.ศ.  .... 
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  .... 
(ลําดับท่ี  ๑ - ๑๙  รอการพิจารณาในวาระที่  ๑) 

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  .... 
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  .... 

(ลําดับท่ี  ๒๐ - ๒๒  คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว) 
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เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) 
ได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา 
ได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์   
คนสมบูรณ์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย  
และได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  ตามมาตรา  ๑๕๓  
วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอ 

ต่อมา  ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน
ในลําดับถัดไป  คือ  พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง 
เขตการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒)  โดยได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา
ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓  และที่  ๕  ซึ่งเป็นเรื่องทํานองเดียวกันขึ้นมาพิจารณา
รวมกันไป  แต่ให้ลงมติ  ทีละเรื่อง  ตามลําดับ  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. หนังสือสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา  รวม  ๓  ฉบับ  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

(๑) ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู 

(๒) พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธาณรัฐเปรู  เพื่อเร่ง
เปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า 

(๓) พิธีสารเพิ่มเติมพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยเพื่อเร่งเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า 

๒. กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  (Agreement  between  the  
Kingdom  of  Thailand  and  Japan  for  an  Economic  Partnership : JTEPA)   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕)   
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เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
ได้แถลงเหตุผล  ทีละเรื่อง  ตามลําดับ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานรัฐสภา 
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์   
ขจรประศาสน์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบเรื่องด่วน
ในลําดับท่ี  ๒,  ๓  และ  ๕  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ  ทีละเรื่อง  ตามลําดับ 

ก่อนเลิกประชุม  รองประธานรัฐสภาได้ให้เลขาธิการรัฐสภาเชิญพระบรม
ราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๘  นาฬิกา 
 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการรัฐสภา 
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