(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา
เนื่อ งจากนายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
ไปราชการต่างประเทศ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์
และกล่า วเปิด ประชุม จากนั้นได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุมรับ ทราบประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายรังสรรค์
มณีรัต น์ ผู้ส มัค รเป็น สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ จัง หวัด ลํา พูน
พรรคเพื่อไทย
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ ดัง นั้น ปัจ จุบัน จึง มีส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๑ คน
ต่ อจากนั้ นได้ เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาระเบี ยบวาระเรื่ องที่ ที่ ประชุ ม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)

-๒เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ
หาญสวัส ดิ์) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ ล งมติใ นวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้
โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. พันตํารวจตรี รณรงค์ สุหงษา ๒. นางออรอรา ศรีบวั พันธุ์
๓. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์

๔. นายต่อพงศ์ เสลานนท์

๕. นายเขื่อน สุปัญบุตร

๖. นางพรรณี แซ่พ่าน

๗. นางโสพล ดาลาด

๘. นายยงยุทธ บริสุทธิ์

๙. นางพวงแก้ว กิจธรรม

๑๐. นายกสิน ถนอมพงษ์

๑๑. นางศิรประภา อยู่สุข

๑๒. นางสาวศรีเพ็ญ ถนัดหัตถกรรม

๑๓. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

๑๔. นายโชคชัย เดชอมรธัญ

๑๕. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

๑๖. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

๑๗. นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร

๑๘. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์

๑๙. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

๒๐. นายประเสริฐ บุญเรือง

๒๑. นายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร

๒๒. นางนันทนา ทิมสุวรรณ

๒๓. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย

๒๔. นายจักรัตน์ พั้วช่วย

๒๕. นายองอาจ วชิรพงศ์

๒๖. นายสมชาย รังสิตวัฒนศักดิ์

๒๗. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

๒๘. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

-๓๒๙.
๓๑.
๓๓.
๓๕.

นายถวิล ไพรสณฑ์
นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายมนู พุกประเสริฐ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๓๐.
๓๒.
๓๔.
๓๖.
วัน

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายสุขวิชชาญ มุสิกุล
นายประสงค์ ชุ่มเชย
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ

๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้
ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
๓. พิจ ารณากรณีวุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม ร่า งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน
การพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลําดับที่ ๔)

-๔ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายวันชัย บุษบา
๒. นายนิยม เวชกามา
๓. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์

๔. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์

๕. หม่อมหลวงณัฏฐพล เทวกุล

๖. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

๗. นายกษิต ภิรมย์

๘. นายธีระ สลักเพชร

๙. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

๑๐. นายเจะอามิง โตะตาหยง

๑๑. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๗ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตั้ง กรรมาธิก ารร่ว มกัน เพื่อ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติที่วุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม
ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

