
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๓  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๖)  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)
ได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้ลงมติ
อนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ 

ก่อนที่ท่ีประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  ได้มีสมาชิกฯ   
ปรึกษาที่ประชุมเรื่องการรับทราบรายงานในระเบียบวาระที่  ๒.๒ – ๒.๑๓  ไม่น่าจะ
กระทําได้ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๗  วรรคสี่  
และไม่ควรนํามาบรรจุในระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ  
เนื่องจากท่ีประชุมต้องมีการพิจารณา  โดยสมาชิกฯ  สามารถอภิปรายซักถามเรื่อง
ดังกล่าวได้ 

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯท่ีประชุมเห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าว
ออกจากระเบียบวาระการประชุมไปก่อน 

 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง
วุฒิสภาได้รับทราบรายงาน  จํานวน  ๒๘  เรื่อง  คือ 

(สําเนา) 
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๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๒๒
สิงหาคม  ๒๕๕๔  ได้รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๗๐  
จํานวน  ๔  เรื่องคือ 

(๑) รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๗๐  สําหรับสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

(๓) รายงานการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๔) รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้น
เงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  ได้รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  รายงานการโอนงบประมาณ  รายงานการกู้เงิน
รายงานกิจการและผลการดําเนินการประจําปี  ของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑๘  
เรื่อง  คือ 

(๑) เรื่อง  รายงานเงินรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๑  ของกรมชลประทาน 

(๒) เรื่อง  รายงานเงินรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๓) เรื่อง  รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๑ 

(๔) เรื่อง  รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ 
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(๕) เรื่อง  รายงานการเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจนประจําปี  ๒๕๕๑ 

(๖) เรื่อง  งบการเงินและรายงานรายรับและรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๑  ของกรมการข้าว 

(๗) เรื่อง  รายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนยางพาราประจําปี  ๒๕๕๑ 
(๘) เรื่อง  รายงานกิจการประจําปี  งบดุล  บัญชีกําไรและขาดทุน

ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

(๙) เรื่อง  รายงานกิจการประจําปี  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

(๑๐) เรื่อง  รายงานกิจการประจําปี  งบดุล  บัญชีกําไรและขาดทุน
สําหรับปีบัญชี  ๒๕๕๒  (๑  มกราคม  ๒๕๕๒ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒)  ของบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(๑๑) เรื่อง  รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๑๒) เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราช 
บัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

(๑๓) เรื่อง  รายงานการเงินแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๑๔) เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในช่วง  ๖  เดือนหลัง  (๑  เมษายน  ๒๕๕๒ – ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๒) 

(๑๕) เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ในช่วง  ๖  เดือนแรก  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๓) 



 - ๔ -

(๑๖) เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ในช่วง  ๖  เดือนหลัง  (๑  เมษายน  ๒๕๕๓ – ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๓) 

(๑๗) เรื่อง  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๘) เรื่อง  งบการเงิน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน) 

๓. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๒  
กันยายน  ๒๕๕๔  ได้รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๙  
กันยายน  ๒๕๕๔  ได้รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  รายงานงบดุล  และรายงานการรับจ่ายเงินของ
กองทุนรายงานประจําปีของหน่วยงาน  จํานวน  ๔  เรื่องคือ 

(๑) เรื่อง  รายงานการรับ – จ่ายเงินและเงินคงเหลือ  ประเภทเงิน
นอกงบประมาณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
(ตามมาตรา  ๑๗๐  ของรัฐธรรมนูญฯ) 

(๒) เรื่อง  รายงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ของ  กกพ.  
และ  สกพ.  (ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

(๓) เรื่อง  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
พัฒนาน้ําบาดาล  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  และ  ๒๕๔๙  
(ตามมาตรา  ๗  อัฏฐ  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖) 

(๔) เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒
(ตามมาตรา  ๗๑/๑๐  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๔) 
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