
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒ 
ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๓  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๖  และข้อ  ๑๕๕  ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า  ๓  กระทู้   
เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  จากน้ัน 
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายยุพราช  บัวอินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเพชรบูรณ์  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การทุจริตโครงการรับจํานําข้าว  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ)  
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสหรัฐ  กุลศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ค่าตอบแทนแพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายประดิษฐ  สินธวณรงค์)  และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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๓. กระทู้ถาม  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  ธนาดิเรก  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความต้ังใจของรัฐบาลใน
การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก  World  Expo  2020  
ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การแพร่ภาพขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.)  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๓  และ  ๔  เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง  อําเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๒  
ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา 
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การที่เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรเลือกปฏิบัติ 
ต่อประชาชน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  (นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นางมนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  แนวทางการจัดต้ังสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา   
ในอําเภอที่ไม่มีสถานศึกษาต้ังอยู่  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจาก 
รัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด 
พิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาที่ดิน  การออกเอกสารสิทธิและ
การบริหาร  จัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ ท่ีประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๒  ครั้งที่  ๒๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพุธท่ี  ๒๐  

มีนาคม  ๒๕๕๖  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม   (ฉบับท่ี   . .)   พ .ศ .   . . . .   ซึ่ ง  

คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ    (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๒) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ .ศ.  ....  ซึ่ง  
นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน  ๑๔,๒๖๔  คน  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๗) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
นายนคร  มาฉิม  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๒) 

๔. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ .ศ.  ....  ซึ่ง  
นายเรวัต  อารีรอบ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๓) 



 - ๔ -

๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับท่ี ..)   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายนคร  มาฉิม  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๔) 

ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้แยกการลงมติรับหลักการ  ทีละฉบับ  
ตามลําดับ  จากน้ันที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ของ  คณะรัฐมนตรี  และนายเรวัต  อารีรอบ   
กับคณะ  ทีละฉบับ  ตามลําดับ   

ต่อมา  ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราช 
บัญญัติประกันสังคม  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ของ  นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  กับ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน  ๑๔,๒๖๔  คน  และนายนคร  มาฉิม  กับคณะ   
ทีละฉบับ  ตามลําดับ  ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติท้ัง  ๒  ฉบับดังกล่าวเป็น 
อันตกไป  จากน้ันที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ.  ....  ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวเป็นอันตกไป 

จากน้ัน  ท่ีประชุมได้มีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน   
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  โดยถือเอา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  

ประกอบด้วย 
 ๑. นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ ๒. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ 
 ๓. นายจีรศักด์ิ  สุคนธชาติ ๔. นายชาติพงษ์  จีระพันธุ 
 ๕. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๖. ว่าท่ีร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย 
 ๗. นายสมคิด  เชื้อคง ๘. นายโกศล  ปัทมะ 
 ๙. นายเชิดชัย  ตันตศิิรินทร์ ๑๐. นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข 
 ๑๑. นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์ ๑๒. นายนิทัศน์  ศรีนนท์ 
 ๑๓. นายก่อเกียรติ  สิริยะเสถียร ๑๔. นางนฤมล  ธารดํารงค์ 
 ๑๕. นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ ๑๖. นางปานหทัย  เสรีรักษ์ 
 ๑๗. นายพรศักด์ิ  เจริญประเสริฐ ๑๘. นายพิพัฒน์ชัย  ไพบูลย์ 
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 ๑๙. นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย ๒๐. นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 
 ๒๑. นายเรวัต  อารีรอบ ๒๒. นายสมชาย  โง้ววัฒนา 
 ๒๓. นายเชน  เทือกสุบรรณ ๒๔. นายชาลี  ลอยสูง 
 ๒๕. นายณรงค์  ดูดิง ๒๖. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี 
 ๒๗. นายนคร  มาฉิม ๒๘. นายจักรกฤษณ์  ทองศรี 
 ๒๙. นายศุภชัย  โพธิ์สุ ๓๐. นางสาวพัชรี  โพธสุธน 
 ๓๑. นายศิโรตม์  มโนพัฒนะ 
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับ
ถัดไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๓) 

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวบัญฑรโฉม  แกว้สอาด ๒. นางสาววิมล  ชาตะมีนา 
 ๓. นายสมประโชค  ปิยะตานนท์ ๔. นางสาวอายุศรี  คําบรรลือ 
 ๕. นายวิชิต  จรัสสุขสวัสด์ิ ๖. นายนิยม  เวชกามา 
 ๗. นายพิสิษฐ์  สันตพันธุ์ ๘. นายโกศล  ปัทมะ 
 ๙. นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร ๑๐. พันตํารวจโท สุรทิน  พิมานเมฆินทร์
 ๑๑. นางกุสุมาลวตี  ศิริโกมุท ๑๒. นายไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ 
 ๑๓. นายพหล  วรปัญญา ๑๔. นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ 
 ๑๕. นายมานพ  เสถียรเขต ๑๖. นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์ 
 ๑๗. นายทวีศักด์ิ  อนรรฆพันธ์ ๑๘. พันตํารวจโท นุกูล  แสงศิริ 
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 ๑๙. นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์ ๒๐. นายเจริญ  คันธวงศ ์
 ๒๑. นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล ๒๒. นายสัมพันธ์  ต้ังเบญจผล 
 ๒๓. นางนวลพรรณ  ล่ําซํา ๒๔. นายเชน  เทือกสุบรรณ 
 ๒๕. นายเกียรติ  สิทธีอมร ๒๖. นายนที  พานิชชีวะ 
 ๒๗. นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ์ ๒๘. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ 
 ๒๙. นายธนา  เบญจาทิกุล ๓๐. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
 ๓๑. นายรณเทพ  อนุวัฒน์  
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับท่ี  . . )  พ .ศ .  . . . .  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๔) 

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)  ได้แถลง 
หลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๒  นาฬิกา 

 
 

(นายสมพงษ์  ปรีชาธนพจน์) 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รักษาราชการแทน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๒  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  และสมาชิกฯ  เสนอ   

รวม  ๒  ฉบับ) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

********************************** 
 

 
 


