(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิด
ประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิก ฯ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร
และรองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง ผลัด เปลี่ย นกัน ดํา เนิน การประชุม
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง ) รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๖๓ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
๒. นายชุมพล ศิลปอาชา
๓. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
๔. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๕. นายวิทยา บุรณศิริ
๖. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
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นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
นายอํานวย คลังผา
นายประชา ประสพดี
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
นายจักรัตน์ พั้วช่วย
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
นายอนันต์ ศรีพันธุ์
นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นายนคร มาฉิม
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นายสาคร เกี่ยวข้อง
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
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นายศักดา คงเพชร
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
นายวรวิทย์ จําปีรัตน์
นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
นางฐิติมา ฉายแสง
นายก่อแก้ว พิกุลทอง
นายชวลิต วิชยสุทธิ์
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นายนิยม ช่างพินิจ
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
นายสุชาย ศรีสุรพล
นายกิตติ สมทรัพย์
นางอนุรักษ์ บุญศล
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
นายวิชัย ล้ําสุทธิ
นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายสราวุธ อ่อนละมัย
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายวัชระ เพชรทอง
นายชัย ชิดชอบ
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นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
นายนพดล พลเสน
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๔๕

๕๘. นางนันทนา สงฆ์ประชา
๖๐. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ
๖๒. นายสุชาติ ชมกลิ่น
วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๑ นาฬิกา

(นายวัชรินทร์ จอมพลาพล)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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