(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๕๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
การพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคาร
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ คือ
(๑) ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณา ร่างพระราช
บัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
(๒) รับทราบรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง
๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม
สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ และสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
๒) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์
ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

-๒ต่ อ มา ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๒. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ๔. นายสุรพล ทิพย์เสนา
๕. นายขจร จิตสุขุมมงคล
๖. นางมนพร เจริญศรี
๗. นางสมหญิง บัวบุตร
๘. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
๙. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช ๑๐. นายขจิตร ชัยนิคม
๑๑. นายพีระเพชร ศิริกุล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก
๑๓. นายสุรสาล ผาสุข
๑๔. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
๑๕. นางสิรินทร รามสูต
๑๖. นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
๑๗. นายอนันต์ ผลอํานวย
๑๘. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๑๙. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ๒๐. นายเจะอามิง โตะตาหยง
๒๑. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
๒๒. นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒๓. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
๒๔. นางสาวลักษณาวรรณ ทองไซร้
๒๕. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
๒๖. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
๒๗. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๒๘. นางนาที รัชกิจประการ
๒๙. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
๓๐. นายภราดร ปริศนานันทกุล
๓๑. นายยศวีร์ อิ่มอโนทัย
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๓๒. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ า มชาติ พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในวาระที่ ๒ ทีละฉบับ
ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และ
ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทีละฉบับ ตามลําดับ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ พ.ศ. ....
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๘ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช พ.ศ. ....
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
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