(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๓
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ ได้ล งมติอ นุมัติพ ระราชกํา หนด ซึ่ง สภาผู้แ ทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว จํานวน ๒ ฉบับ ตามลําดับ คือ
(๑) พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
๒. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้
เงิน เพื่อ ฟื้น ฟูแ ละเสริม สร้า งความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดํ า เนิน การตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนการรับทราบ
รายงานดังกล่าวไปก่อน เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ติดราชการสําคัญ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

-๒๓. รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ก่อนสมาชิก ฯ จะอภิป ราย ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้อ นุญ าตให้
นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางอัจฉรา พุ่มมณีกร และนางศิริกุล อินทรพาณิชย์ ผู้แทนจากสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่
รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณา
รายงานฉบับนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
จํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และ
ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)

-๓เมื่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์
เอื้ออภิญญกุล) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ ก ตามมาตรา ๑๕๒ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน
คณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนเกี่ยวกับเด็กไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นางรัชนี ธงไชย
๒. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ปรียากร
๓. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
๔. นายสมพร เทพสิทธา
๕. นายวิชาญ คําพินิจ
๖. นายมนูญ ด่านดํารงรักษ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
๗. นายรักษา สุทธิพงศ์
๙. นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร์
๑๐. นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี
๑๑. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๑๒. นางรูบีนา กรัยวิเชียร สุวรรณพงษ์
๑๓. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๑๔. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล
๑๖. รองศาสตราจารย์ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
๑๕. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๗. รองศาสตราจารย์อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ ๑๘. นางสาวนริศรา แดงไผ่
๑๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๒๐. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๒๑. นายสุรสาล ผาสุข
๒๒. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
๒๓. นางเอมอร สินธุไพร
๒๔. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
๒๖. นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
๒๕. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
๒๗. นางมนพร เจริญศรี
๒๘. นายดล บุนนาค
๒๙. นายประคอง เตฉัตร
๓๐. นายสราวุธ เบญจกุล

-๔๓๑. นางผุสดี ตามไท
๓๓. นายเจะอามิง โตะตาหยง
๓๕. นางสาวพัชรี โพธสุธน
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

๓๒. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
๓๔. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
๓๖. นายประสาท ตันประเสริฐ

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๙ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไข
บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
**********************************

