
        
 

   การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 19  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร           
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน             
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน        
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
     ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1)  กระทู้ถาม                (ไม่มี) 

                    (2)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ถ้ามี) 

                    (3)  รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

  (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

                 4.1 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..)      
พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

    นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
    ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจ าปี    
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิก าร
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาก าหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน นั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ         
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
    ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เพ่ือก าหนด
เหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการตุลาการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       
(แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 32) โดยที่ปัจจุบันมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่ง     
เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูล       
เพ่ือทรงทราบ และมิได้ก าหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งแล้ว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าความ      
กราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่งและการน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
รวมทั้งยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งกรณีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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                               ผลการพิจารณา 

    ชื่อร่างพระราชบัญญัติ       ไม่มีการแก้ไข 

ค าปรารภ         ไม่มีการแก้ไข 

    มาตรา 1          ไม่มีการแก้ไข 

    มาตรา 2         ไม่มีการแก้ไข 

   มาตรา 3 แก้ไขมาตรา 32      ไม่มีการแก้ไข 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 319 เสียง 

  4.2 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว 
                           นายสุ รสิทธิ์   นิ ธิวุฒิ วรรักษ์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่า ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมฯ 
ดังนี้ 
         ตามที่  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ พิ จารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และให้คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
       ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่ง        
ของผู้ พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวให้สอดคล้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ยกเลิกมาตรา 27 วรรคสอง และเพ่ิมมาตรา 27/1) 
      เหตุผล โดยที่มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพันจากราชการเพราะถูกลงโทษให้น าความกราบบังคม
ทูลเพ่ือทรงทราบ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

  ผลการพิจารณา  

     ชื่อร่างพระราชบัญญัติ       ไม่มีการแก้ไข 

     ค าปรารภ          ไม่มีการแก้ไข 

     มาตรา 1           ไม่มีการแก้ไข 
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     มาตรา 2          ไม่มีการแก้ไข 

     มาตรา 3 ยกเลิกมาตรา 27 วรรคสอง    ไม่มีการแก้ไข 

     มาตรา 4 เพิ่มมาตรา 27/1      มีการแก้ไข 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 319 เสียง 

    จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 323 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 320 เสียง  

  4.3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม        
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว  

        นายสุ รสิทธิ์   นิ ธิ วุฒิ วรรักษ์  ประธานคณ ะกรรมาธิการวิสามัญ พิจา รณ าร่ าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมฯ 
ดังนี้ 
         ตามที่  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
และให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
เสร็จแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
        ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        
มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสอง และเพ่ิม
มาตรา 15/1)  โดยที่มาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่ง        
เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้น าความกราบบังคมทูล         
เพ่ือทรงทราบ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้          
                        ผลการพิจารณา  

      ชื่อร่างพระราชบัญญัติ       ไม่มีการแก้ไข 

      ค าปรารภ          ไม่มีการแก้ไข 

      มาตรา 1           ไม่มีการแก้ไข 

      มาตรา 2          ไม่มีการแก้ไข 

      มาตรา 3 ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสอง     ไม่มีการแก้ไข 

      มาตรา 4 เพิ่มมาตรา 15/1      มีการแก้ไข   
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             ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 327 เสียง 

   จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา         
คดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 342 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ           
ด้วยคะแนน 342 เสียง   

    4.4 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ    
และวิธีพิ จารณ าคดีทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญ าและการค้ าระห ว่างประเทศ  (ฉบับที่  ..) พ .ศ . ....                      
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว    

        นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

           ตามที่  ที่ ประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่ ง             
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน      
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้ เสนอ) และให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว         
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  

           ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศ           
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  (ยกเลิกมาตรา 16 วรรคสอง และเพ่ิมมาตรา 
16/1) โดยที่มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ       
แห่งราชอาณาจักรไทยจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  ผลการพิจารณา 

  ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิ   ไม่มีการแก้ไข 

  ค าปรารภ    ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา 1    ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา 2    ไม่มีการแก้ไข 
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  มาตรา 3 ยกเลิกมาตรา 16 วรรคสอง ไม่มีการแก้ไข 

  มาตรา 4 เพิ่มมาตรา 16/1  มีการแก้ไข 

  สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ         
การที่คณะกรรมาธิการตัดค าว่า “ทรง” ออกจากกฎหมายนี้ อาจส่งผลให้ต้องตัดค าว่า “ทรง” ออกจาก
กฎหมายฉบับอ่ืนด้วยหรือไม่ โดยในประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ขอให้กรรมาธิการฯ 
พิจารณาให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ 

  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการฯ ได้ท าหนังสือเพ่ือขอความเห็น ไป           
ยังส านักงานราชบัณฑิตยสภาในประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงได้มีการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของราชบัณฑิตยสภา
เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสม 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 322 เสียง 

  จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนน 340 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 327 เสียง 

                     ต่อจากนั้น เป็นการพิจารณาเรื่องด่วน 

  1. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

                         นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 

                         ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        
มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช 2484 เพ่ือยกเลิก
บทบัญญัติ เกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ยกเลิกมาตรา 9 และมาตรา 10)  โดยที่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  และทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ          
ที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมควร
เป็นผู้ที่ท างานสนองเบื้องพระยุคลบาท ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
พุทธศักราช 2484 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการพิจารณาทั้ง 3 วาระไปในคราวเดียวกัน  
      จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นควรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 316 คะแนน 
        ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 130 ก าหนดว่า ในกรณี
ที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุม
ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย  การพิจารณา       
โดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระที่สอง      
เรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป 
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    มาตรา 4 บรรดาผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช  อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้           
เป็นอันสิ้นสุดแต่เพียงผู้ได้รับพระราชทานล าดับสุดท้าย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

     มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 328 เสียง 

       2. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

               เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันอีก 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้ เสนอ            
และยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องท านองเดียวกัน 
ประธานฯ จึงขออนุญาตที่ประชุมให้น าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาในคราวเดียวกัน  

   นายอาคม เติมพิ ทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง  น าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้  

        ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....             
มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ดังต่อไปนี้ 

                     (1) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของกองทุนในการรับโอนเงินของสมาชิก         
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกั น      
ในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพ่ิมมาตรา 38/2) 

                     (2) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 39 วรรคสอง) 

                     (3) เพ่ิมหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายในกรณีที่ผู้มีสิทธิ     
รับมรดกยังไม่ยื่นค าขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพ่ิมมาตรา 59 วรรคสอง) 

                     (4) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารเงินของสมาชิกซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 67/1) 

                     (5) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของเงินของกองทุนในบัญชีเงินส ารอง
และในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 70) 

                     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิก
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นหลักประกัน      
ในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ ก าหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้น และสามารถลงทุนได้     
ทั้งเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว และในกรณีที่
สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์  
ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่รับเงิน   
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ที่ตนมีสิทธิได้รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้เพ่ือให้กองทุน
บริหารเงินนั้นต่อไปได้ ส าหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ยื่นค าขอ    
รับเงินให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่ สมาชิกผู้นั้นได้ เลือกไว้ก่อนวันที่ ผู้นั้ น                  
ถึงแกค่วามตาย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การให้สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ขอรับเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินตนเอง      
ที่สะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนกรณีการส่งเงินสะสมของสมาชิกฯ ไม่เกินร้อยละ 30    
ของเงินเดือน แต่ถ้าหากกองทุน กบข.เปิดกว้างมากกว่านี้ โดยให้สมาชิกที่มีเงินมากพอสมควรสามารถน าส่งเงิน
เข้ากองทุนได้มากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ก าหนดให้กองทุน กบข. สามารถรับโอนเงินของผู้ที่เคยเป็นสมาชิก     
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอ่ืนที่จัดขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกัน       
ในกรณีออกจากงานหรือชราภาพมายัง กองทุน กบข.ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้ารับราชการสามารถ       
เริ่มสะสมเงินกับ กบข. และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีการบริหารเงินของสมาชิก      
ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่ขอรับเงินที่ตนมีสิทธิ
ได้รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่ กบข. จัดให้ เพ่ือให้ กบข. บริหารเงินนั้น
ต่อไปได้ 2) กรณีที่ กบข. บริหารเงินของสมาชิกต่อไป และต่อมาสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิตและผู้มีสิทธิรับมรดก      
ยังไม่ยื่นค าขอรับเงิน โดยให้ กบข. บริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้ จนกว่าทายาท      
จะยื่นค าขอรับเงิน นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัย   
ของรัฐซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบราชการทั้งหมดมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยขอให้มีการ
พิจารณาเงินสะสมเมื่อครั้งที่ เป็นข้าราชการให้กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่นเดิม โดยให้ส่งเงินสะสม        
เพ่ิมเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ ขอให้กองทุนฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกองทุน กบข.ว่าได้ด าเนินการอะไรบ้าง 

  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง  ได้กล่าว
ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในขั้นรับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งโดยหลักการเบื้องต้นเชื่อว่า สมาชิกฯ ทุกท่านมีความเห็นเห็นพ้องต้องกัน ตลอดจน
ข้อสังเกตในประเด็นด้านหลักการของการออมเพ่ือความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ทั้งนี้ เมื่อมีการออมแล้ว        
จะต้องน ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็น  ข้อสังเกต    
ในหลายหลายเรื่องนั้นตนก็มีความเห็นด้วย โดยขอให้น ารายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไป 
และในขณะนี้สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับเงินออมของตน โดยขอให้ระบุว่าในแต่ละช่วง
ของอายุจะมีแนวทางในการลงทุนอย่างไร เพ่ือน ามาประกอบการด าเนินการของกองทุนต่อไป ส่วนประเด็น       
ที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ และจะได้
หลักประกันอะไร ขอให้มีก าหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะน าข้อคิดเห็นที่ได้รับไป
พิจารณาต่อไป 

  นายสุจินดา  สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร ตอบชี้แจงว่า การท าให้สมาชิก
มีเงินออมหลังวัยเกษียณได้อย่างเพียงพอ เพ่ือตอบสนองความต้องการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี            
บนความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่ กบข. พร้อมเปิดกว้างและเพ่ิมทางเลือกการตัดสินใจ
การลงทุนให้กับสมาชิกได้มีโอกาสมีเงินออมในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่สมาชิก กบข.ได้ถึงแก่ความตาย 
ปัจจุบันมีทายาทที่ยังไม่ขอรับเงินจาก กบข.ประมาณ 15,000 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  570 ล้านบาท กบข.ได้มี
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มาตรการในการติดตามให้บุคคลที่ เป็นทายาทให้มาด าเนินการขอรับเงิน โดยก าหนดว่าในระยะเวลา             
3 เดือนแรก จะมีการติดตาม 1 ครั้ง หลังจากนั้นทุก ๆ 6 เดือน  จะติดตามทายาทให้มาขอรับเงินต่อไป 

        เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และผู้ เสนอ            
ได้อภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ทั้งสองฉบับ ด้วยคะแนน 332  เสียง และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ          
เพ่ือพิจารณาศึกษา จ านวน 25 คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน  

        ทั้งนี้ ขอเสนอให้น าร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างหลักในการพิจารณา 

        จากนั้น เป็นเรื่องท่ีค้างพิจารณา ดังนี้      
  5.1 ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (นายวิรัช พันธุมะผล    

กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16      
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมลงมต ิ
                   ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่งหรือไม่  

                   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไปพิจารณาก่อน
รับหลักการภายในระยะเวลา 60 วัน ด้วยคะแนน 238 เสียง 

   5.2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  

                  เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติในท านองเดียวกันอีก 4 ฉบับ ประธานฯ จึงขออนุญาต   
ที่ประชุมน ามาพิจารณารวมกันในคราวเดียว ดังนี้ 

                  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563         
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

        2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....
(นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

        3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์   
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

        4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
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                   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563        
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยที่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นภาคธุรกิจส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่ง
ส าคัญของการจ้างงานยังไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือทางการเงินตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
พ.ศ. 2563 ได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องแก้ไขเงื่อนไขการที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
เพ่ือให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางการเงิน              
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ผลสัมฤทธิ์การใช้เงิน การเยียวยา การฟ้ืนฟูกองทุน SME ขนาดเล็ก รัฐบาลได้มีการดูแล SME ทุกสาขาอาชีพ
ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการผลิต การปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า 
หรือ ซอฟต์โลน (soft loan) ตามมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 อย่างเร่งด่วน สามารถด ารงอาชีพต่อไปได้  ธุรกิจบางชนิดที่ต้องการเงินหมุน อาทิ ฟิตเนส          
ซึ่งธุรกิจนี้ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ขอให้รัฐบาลน าไปศึกษา ทบทวน และออกมาเป็นหลักเกณฑ์
วิธีด าเนินการปล่อยสินเชื่อตาม พ.ร.ก. นี้ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ าแก่ธนาคาร
พาณิชย์ เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์น าไปปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยโดยแบ่งตาม
เงื่อนไขของจ านวนเงินกู้ นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขของซอฟต์โลนโดยก าหนดว่า ให้เฉพาะลูกหนี้เดิมของสถาบัน
การเงินเท่านั้นที่สามารถกู้ได้ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ให้ไปขอสินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ           
เงื่อนไขข้อนี้เองที่ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่เข้าเกณฑ์ได้รับพิจารณา  อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก. ฉบับใหม่นี้    
ได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์เงื่อนไขเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น โดยให้
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารสามารถกู้ได้ด้วย  อีกทั้งขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือหา      
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

  นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี
ขอเสนอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ รวม 5 ฉบับ ที่ได้พิจารณา       
ไปแล้วนั้น เพ่ือน าไปพิจารณาก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติในวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับ          
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 118 โดยคณะรัฐมนตรีจะขอรับไปพิจารณาให้แล้วเสร็จ     
ภายใน 60 วัน 

  ที่ประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติฉบับไปนี้          
ไปพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง    
ด้วยคะแนน 341 เสียง 
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      5.5 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  

           นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย    
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของที่ประชุม           
สภาผู้แทนราษฎร                     
                     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ 5.5 ร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ด้วยคะแนน 295 เสียง 

            จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 16.52 นาฬิกา   
 
    
 
ปิดประชุมเวลา 16.52 นาฬิกา 
 
 
 
                                   ************************************** 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

    
 
 


