(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๓ นาฬิกา
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว นายวิ สุ ท ธิ์ ไชยณรุ ณ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําระเบียบวาระเรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที
๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก
สภาผู้ แ ทนราษฎรแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง คื อ นายอิ ส รา สุ น ทรวั ฒ น์ ผู้ ส มั ค รเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๔๗ พรรคประชาธิปัตย์ แทน
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรั ฐธรรมนู ญฯ ดั งนั้ น ปั จจุ บั นจึ ง มี สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๘ คน

-๒๓. ผลการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ....
๔. ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ อ นุ ญ าตให้ นํ า เรื่ อ งขออนุ ญ าตสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ
นวรัตน์ ในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ
การประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
๕. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็น
กรณีพิเ ศษอีก ๓๐ วัน นับ แต่วัน ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วย
การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)
๒) ร่า งพระราชบัญ ญัต ิกํ า หนดวิท ยฐานะผู ้สํ า เร็จ วิช าการ
ทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) ลงมติ เ ห็น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติว่ า ด้ ว ยการเข้ าชื่ อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัติป ระกัน ชีว ิต (ฉบับ ที ่ ..) พ.ศ. .... ซึ ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๓ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายอรรถพล อรรถวรเดช
๒. นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
๓. นางสุภัทรา เกิดไพบูลย์
๔. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
๕. นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
๖. นายชูกัน กุลวงษา
๗. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท์
๘. นางสาวมาลินี อินฉัตร
๙. นายธนิก มาสีพิทักษ์
๑๐. นายขจิตร ชัยนิคม
๑๑. นางเอมอร สินธุไพร
๑๒. นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
๑๓. นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๑๔. นางอนุสรา ยังตรง
๑๕. พลอากาศเอก ชูชาติ ชวนชม
๑๖. นายนพพล เหลืองทองนารา
๑๗. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
๑๘. นายจักรัตน์ พั้วช่วย
๑๙. นายเรวัต สิรินุกุล
๒๐. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๒๑. นายวัชระ เพชรทอง
๒๒. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
๒๓. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๒๔. นายอิสสระ สมชัย
๒๕. นายสราวุธ อ่อนละมัย
๒๖. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๒๗. นายเกียรติศักดิ์ อุดขา
๒๘. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
๒๙. นายธนา เบญจาทิกุล
๓๐. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
๓๑. นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๒. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติ
ทํานองเดียวกัน อีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติ
บํา เหน็จ บํา นาญข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายสนอง
เทพอักษรณรงค์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๓)

-๔เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
และผู้เสนอ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับพร้อมกันไป และมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธาน
สภาผู้แ ทนราษฎรทั้ง สองได้ผ ลัด เปลี่ย นกัน ดํา เนิน การประชุม รองนายกรัฐ มนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ตอบชี้แจง
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๒ นาฬิกา

(นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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www.parliament.go.th

-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอ รวม ๒ ฉบับ)
**********************************

