(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์และกล่าว
เปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมและรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศสภาผู้ แ ทนราษฎร ลงวั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้สมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๕๑ พรรคประชาธิปัตย์ แทน
นายอิสสระ สมชัย
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ดั ง นั้ น ปั จ จุ บั น จึ ง มี ส มาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๒ คน
๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
แก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

- ๒ ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๔ ปี ที่ ๒ (สมั ย สามั ญ ทั่ ว ไป)
จํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้นําเรื่องเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๓ ตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการรัฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามระเบีย บวาระการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร ชุด ที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้ง ที่ ๒๖
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ ป ระชุ มได้ มี มติ เ ลื อ ก พลตํ า รวจเอก ชาญชิ ต เพี ย รเลิ ศ นายพินิ ต
อารยะศิริ และนายสีมา สีมานันท์ เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสอง
ได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง
ชีว านัน ท์) ตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
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นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายกําแหง สายวิภู
นายชนิสร์ คล้ายสังข์
นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
นายสมคิด เชื้อคง
นายองอาจ วงษ์ประยูร
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
นายสมพงษ์ โสภณ
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายอรรถพร พลบุตร
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗
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นายเสรี จิตต์โสภา
นายพลชัย ประจิตร์
นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นางสิรินทร รามสูต
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
นายพหล วรปัญญา
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
นางเอมอร สินธุไพร
นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
นายชนินทร์ รุ่งแสง
นายบุญเลิศ ไพรินทร์
นายประกอบ จิรกิติ
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายภราดร ปริศนานันทกุล

วัน

ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)
ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในการประชุมครั้งต่อไป และขอให้
นําร่างพระราชบัญญัติต่อไปนี้ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒) ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรคราวต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

- ๔ ๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๙)
๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
๓. พิ จ ารณากรณี วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (ว่า ด้ว ยการอนุวัติก ารตามความตกลงว่า ด้ว ยการอํา นวย
ความสะดวกในการขนส่ง ข้า มพรมแดนภายในอนุภูมิภ าคลุ่ม แม่น้ํา โขงตอนบน
The GMS Agreement) (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
ต่อมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๘ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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- ๕ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

