(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผลการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ....
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง
(๑) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๑๑ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ ได้ลงมติตั้งกรรมาธิก ารร่วมกัน ฝ่ายวุฒิส ภา
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ได้ ล งมติ ใ ห้ ข ยายเวลาการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี ป ระจํ า ปี แ ละนิ ร โทษกรรมค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี ป ระจํ า ปี
ค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-๒๓. เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาต
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อ พิจ ารณาคดีอ าญา นายณัฐ วุฒิ ใสยเกื้อ และนายสุร พล
เกีย รติไ ชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบ
วาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ตามลําดับ คือ
๑. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายรณเทพ อนุวัฒน์
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายพหล วรปั ญ ญา เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายเอกธนัช อินทร์รอด
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
เนื่องจากรองประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ เ พื่ อ นํา ไปพิ จ ารณาทบทวนใหม่ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ยิ น ยอมให้ ถ อนได้
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓

-๓ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้ นํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔) และขอให้นํา
ร่างพระราชบัญญั ติตามลําดับ ดั งต่ อไปนี้ ขึ้นมาพิ จารณาต่อจากร่ างพระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖) ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ร่า งพระราชบั ญ ญัติป ระกั นวิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๓. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
๔. ร่า งพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื ่อ งที ่ที ่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื ่อ นขึ ้น มาพิจ ารณาก่อ นในลํ า ดับ ถัด ไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลําดับที่ ๒)

-๔ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา ๙
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๒ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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