บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
-----------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพธิ
๔. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๕. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๖. นายนท นิม่ สมบุญ
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาการประชุม คือ
๑. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
๒. นายจิระ จิรัจฉริยากูล

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายบุญสง คูวรากุล
๒. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๓. นายจินดา เวชสุวรรณรักษ
๔. นายชาญณรงค ลักษณียนาวิน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขาชี้แจง คือ
๑. นางสาวจิราพร ศิริมุจลินท

นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๒
๒. นางสาวมาลากาลัญ หอประทุม
๓. นายวิชชาญ ทองพุด

๔. นายสุดใจ จิระสมประเสริฐ
๕. นางสุพัชรินทร ไพวงศ

นิติกรระดับชํานาญการ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
รองผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
นิติกร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษา สํานักคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อ อนุ ก รรมาธิ ก ารมาครบองค ป ระชุม แลว พลตํา รวจโท ยุ ท ธนา ไทยภั กดี รอง
ประธานคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารไดกลาวเป ด การประชุม และดํา เนิน การประชุ มต อ ไปตามระเบี ยบ
วาระการประชุ ม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงตอทีป่ ระชุมเรื่อง
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๗ มกราคม
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๒ บรรทัดที่ ๒๕ ไดมีการแกไขขยายความเปน ดังนี้
๓.๒ ที่ประชุมไดพิจารณาการดําเนินการโครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน”
โดยจะจัดการประชาสัมพันธกันอีกครั้ง ซึ่งจะมีการดําเนินการจัดของชํารวยและพิจารณาจัดทํา Logo
ของ www.thailearning.info ที่นําไปปรากฏลงบนเสื้อคอปกเปนสีขาวหรือสีเขียวออน โดยไดพิจารณา
ความเหมาะสมของ Logo ที่ดา นหนาตัวเสื้อยืดคอปกสีขาว และมีการกระจายตัวหนังสือที่แขนเสื้อยืด
ใหดูสวยงามเหมาะสม รวมถึงการออกแบบอื่น ๆ สามารถสวมใสเสื้อยืดไดทุกโอกาส และไดมอบหมาย
ใหคณะทํางานนํากลับไปปรับปรุงตามทีป่ ระชุมเสนอแนะ
หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๘ ไดมีการแกไขขยายความเปน ดังนี้
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวา เมือ่ ทําโครงการ Floodway ก็จะทําใหไดดินหลายลานคิว ดังนั้น ควรนําดินที่ขุดขึ้นมาขายเปน
รายไดของรัฐแทนที่จะนําไปทิ้ง ซึ่งไมเกิดประโยชนใด ๆ จึงเห็นควรวาควรนําดินมาทําเปนถนนคูขนาย

๓
กับ Floodway ที่ดินเหลือทําถนนควรนํามาถมที่ดินใกล ๆ กับถนนคูขนานเพื่อสรางเมืองใหญ ซึ่งจะเปน
การพัฒนาที่ดนิ ที่จะไดประโยชนอยางมหาศาล โครงการนี้เปนโครงการที่มีประโยชน เปนการกระตุน
เศรษฐกิจเชนเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกากําลังทําเปนนโยบายสมัย Obama
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ไดพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ
ตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี้
นายบุญสง คูวรากุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คณะทํางานไดรับมอบหมาย
จัดทําโครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ซึ่งไดรบั เงินสนับสนุนจาก AIS จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
โดยโครงการทําสมบูรณเสร็จแลว ซึ่งในชวงนี้จะไดใหประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายประธาน
คณะกรรมาธิการลงนามในหนังสือสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และระดับรองลงมา บริษทั TOT บริษัทแอดวานซอินโฟวเซอรวิส ที่ใหการสนับสนุน รวมถึง
คณะกรรมการอุดมศึกษาทีใ่ หอนุเคราะห Saver ใหฝากไวที่นั่น หลังจากนั้นนํารายละเอียดเหลานี้จดั ทํา
เปนเอกสาร จํานวน ๑ เลม ก็จะมีการเปดตัวประชาสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้มเี ว็บไซตที่ link อยูที่
ฝากไวกับสถาบันอุดมศึกษา ประมาณ ๒,๘๐๐ เวบไซต ตอไปจะเปน ๑๐,๐๐๐ เว็บไซตซึ่งขณะนี้มีผูเขา
มาใชประมาณ ๒,๐๐๐ รายแลว แตในชั้นตนประธานคณะกรรมาธิการไดนําเสนอประชาสัมพันธไป
แลวครั้งหนึ่ง โดยจะเชิญปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีมาเปดงาน
นายนท นิ่มสมบุญ อนุกรรมาธิการ กลาวถึงเสื้อยือคอปกสีขาวทีจ่ ัดทําไดสงตนแบบ
ไปดําเนินการแลว รออีก ๒ สัปดาหจะไดรับเสื้อมีตรา Logo www.thailearning.info ซึ่งประมาณตน
เดือนกุมภาพันธ เพื่อจัดการประชาสัมพันธอีกครั้ง
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๔ พิ จารณาศึกษาติดตามกรณีครูและนักการภารโรงโรงเรียนเอกชนไมไดรับ
ความคุมครองจากสํานักประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ไดพิจารณาติดตามกรณีครูและนักการภารโรงโรงเรียน
ไมไดรับความคุมครองจากสํานักประกันสังคม สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่ประชุมการ
พิจารณาศึกษาอยางตอเนื่องเมื่อ ๒ เดือนกอน ตอนนัน้ มีการทราบวายกรางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะพูด ตอนนี้รางอยูที่ทําเนียบ พันธมิตรยึดทําเนียบเขาไปเอาเอกสารไมได ขณะนี้เหตุการณปกติแลว
จึงเชิญมาชี้แจงกันอีกครั้ง หนวยงานที่เกีย่ วของมีปญหาทางขอกฎหมายจริง ๆ ติดที่กระบวนการที่ไม
คาดคิดวาจะเกิด เมื่อปญหาหายไปแลว ประเด็นเหลานี้ไดดาํ เนินการไปถึงไหนบาง ขณะอนุกรรมาธิการ
แกไขวาดําเนินการไปถึงไหนแลว
นายสุดใจ จิระสมประเสริฐ นิติกร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา จากการที่ประชุมชี้แจงคราวที่แลว ไดมหี นังสือ

๔
ไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งในตัวรางที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการเสนอแกไขตัวรางครัง้ นั้น ๑๓ ประเด็น ซึ่งมีมาตรามติในที่ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการอยูดวย
หลังจากนั้นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงกลับมาวากําลังสงหนังสือไปยัง
หนวยงานที่เกีย่ วของ เสร็จแลวเขาไปเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ พอดีมี
อุบัติเหตุทางการเมืองก็เลยลาชา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา สํานักงานและปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประธานคณะกรรมการเรียกประชุมแลว กําลังจะมีหนังสือ วันประชุมวันนั้นมีการเสนอ
เพิ่มเติมอีกประมาณ ๕ มาตรา ทางเอกชนใหขอมูลวันจันทรนี้เอง รางโรงเรียนที่เสนอตอนนี้มีอยู
ทั้งหมด ๗ ราง ราง ๑๓ ประเด็นเปนรางชุดเดิม คณะกรรมาธิการการกฎหมาย คณะกรรมาธิการการ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ยกรางอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแกไขประเด็น ๕ ประเด็นมาเสริมตรงรางตัวนี้อีก
คาดวาภายในอาทิตยนี้จะยืนยันผลการดําเนินการได
และมีบทเฉพาะกาลประกันตนนั้นเพิ่มขึ้น
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประเด็นแกไข ถาผานการคณะกรรมการ
กลั่นกรองเขาคณะรัฐมนตรีจะไว เมื่อผานการกลั่นกรองแลวคณะรัฐมนตรีจะนําเขากฤษฎีกา ในตัวรางที่
เพิ่มอีก ๕ ประเด็น มีการชี้แจงของกฤษฎีกาชี้แจงรวมอยูแลว ภาคโรงเรียนเอกชนจะชวยดูแลอยูใหได
เร็ว ขณะนี้ สส ฝายคานและฝายรัฐบาลก็เสนอกฎหมายเหมือนกัน ก็เลื่อนระเบียบวาระใหเร็วอยู
นางจิตราภา สุนทรพิพิธ คณะอนุกรรมาธิการ ไดขอคิดเห็นวา การเสนอเรื่อง
กฎหมายเขาคณะรัฐมนตรีจะตองใชเวลา และกระบวนการเปลี่ยนแปลงไมไดตอบตามกําหนดตามนั้น
กวาจะเขากลัน่ กรองและกฤษฎีกาตองใชเวลาไมใชเวลาสั้น เพราะเสนอกฎหมายสตรีมาหลายเรื่อง
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็นวา ขณะนี้
ไดดําเนินการติดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรคลื่นความถี่ ในรัฐธรรมนูญ ๑๘๐ วัน หลังจากแถลง
นโยบายหลังเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูกุมภาพันธ ๒๕๕๒ สมชายเปนผูชวยเกษตรพอชวยได
ทางประกันสังคมมีประเด็นอะไร เรื่องประกันตนตองเขาดําเนินการตอไปไดเปนสิง่ จําเปนและประโยชน
ตอผูมีรายไดนอยอยูมาก เห็นวาผูประกันตนตามชองของกฎหมายอาจจะผิดได มีผูติงอยางนัน้
ประเด็นที่คา ง ๑๐,๐๐๐ กวาคนที่คา งอาจไปหางานใหมอยูที่อื่นอีกจํานวนหนึ่งตัวเลข
อาจจะมากหรือนอยก็ได
นางสาวจิราพร ศิริมุจลินท นิติกรระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน ไดชี้แจงสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
สํานักงานประกันสังคมยินดีที่จะรับผูประกันตนของทางโรงเรียนเอกชนอยูแลว ที่เอา
ออกพระพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองสิ้นสภาพการประกันตน ตองจําเปนตองเอา
ออก จะนําเขาอยางไรตองทําตามกฎหมายอยูแลว สําหรับผูประกันตนของเราเปนบุคลากรทางดาน
การศึกษาจัดออกจากระบบและออกจากการเปนผูประกันตน เรียกวา มาตรา ๒๐๓ กลับเขาประกันตน
มาตรา ๓๙ จาก ๓๐,๐๐๐ กวาคนที่ออกไป จะกลับเขาสูระบบประกันสังคมประมาณ ๒๐,๐๐๐ กวาคน
ตอนนี้ทไี่ มไดเปนผูประกันตน ๑๐,๐๐๐ กวาคน นอกจากนัน้ จะไดรบั ความคุมครองมาตรา ๓๙ เปน
ตามพระราชบัญญัติ สําหรับ ๑๐,๐๐๐ กวารายไมกลับเขาประกันตน อาจเปนเพราะมีกองทุนอยูแลว
กรณีผูประกันตนทีต่ กงาน เรียกวา ผูประกันตนที่วา งงาน ซึ่งอยู ๑ ใน ๗ ขอ ที่ทาง
สํานักงานประกันสังคมไดใหไวในเรื่องสิทธิและผลประโยชนเลิกจาง ขณะนี้ผปู ระกันตนที่ถูกเลิกจางทั้งที่

๕
ไมใชความผิดของผูประกันตนเลิกจาง สํานักงานประกันสังคมจะจายงินสิทธิผลประโยชนให ๕๐% เปน
ระยะเวลา ๖ เดือน ขณะนี้กําลังมีกฎหมายที่จะนําเขาสูคณะรัฐมนตรีในอนาคตขางหนานี้ คือสิทธิ
ผลประโยชน ๑๘๐ วันเปน ๒๔๐ วัน กรณีถูกเลิกจาง ถาผานคณะรัฐมนตรีจะมีผล ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผูประกันตนทานใดที่ถูกเลิกจางตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๒ จะมีสิทธิผลประโยชนจาก ๑๘๐ วัน จากกรณี
ถูกเลิกจาง เปน ๒๔๐ วัน
ถาสิ้นสุดประกันตนแลวผลประโยขนตา ง ๆ ก็สนิ้ สุดลงไปดวย การถูกเลิกจางจากจาก
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ สิ้นสุดลงทันที สํานักงานประกันตนจะใหความคุมครองตามมาตรา ๓๘
ทันที สํานักงานจะใหความคุม ครองประกันตนตออีก ๖ เดือน ถาเจ็บปวยหรือกรณีคลอดบุตร เขาสงเงิน
สมทบ ๗ เดือนภายใน ๑๕ เดือน ก็ยังใชประกันตนไดภายใน ๖ เดือนเสียชีวิตจะไดกรณีจากเรา ชวง
ระยะเวลานี้จะคุมครองตามมาตรา ๓๘ ถาอยูในเงื่อนไขเวลานี้จะไดผลสิทธิประโยชน ถาสงเงินสมทบ
ครบตามกําหนดตามเงื่อนไขตามสํานักงานประกันสังคมกําหนดไว ก็จะไดรับเงินกรณีวางงานดวย
ทําตอเองเรียกวามาตรา ๓๙ สิทธิกรณีมาตรา ๓๙ นั้นสงเงินสมทบอยางนอย ๑๒
เดือนแลว ขึน้ ทะเบียนสมัครเปนผูประกันตนมาตรา ๓๙ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน (นับจาก ๑๒
มกราคม ๒๕๕๑ สิ้นสุด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ของผูประกันตน ๒๐,๐๐๐ คน ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน) ผูประกันตนสมัครใจภายใน ๖ เดือน นับจากเลิกจางและสิ้นสภาพประกันตน สิทธิ
ประโยชน จะเสียเงินสมทบในอัตรา ๔๓๒ บาทตอเดือนเทากันภายใน ๖ เดือน มีสวนกรณีเงินออม
เรียกวา ชราภาพ สิทธิประโยชนไดรับ ๖ กรณี ยกเวนกรณีการวางงานจากผูประกันตนเองตามมาตรา
๓๙ ไมรวมกรณีวางงานลงไปดวย
๕๐% สิทธิผลประโยชนจากผูวางงาน ตัวอยางเชน นาย ก ถูกเลิกจางไมใชความผิดของ
ผูประกันตนแลวสงเงินสมทบภายใน ๖ เดือนภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กรณีทดแทนกรณีวา งงาน
๕๐% จาก ๑๘๐ วัน จากสงเงินสมทบขั้นต่ํา ๑๖๕๐ ขั้นสูง ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๐% เปนจํานวนเงิน ๕๐๐
บาท แตตองอยูในเงื่อนไขจัดหางานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันถูกเลิกจาง ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขประกันตน
วางไวจะไดรบั ตามสํานักงานประกันสังคมจัดใหทุกเดือน ถาเลย ๓๐ วัน จะถูกทอนลงมา อาทิเชน
ลาออกวันที่ ๑ เดือนมกราคม เขาถูกเลิกจาง ตองขึ้นทะเบียนประกันตนจัดหางานภายใน ๓๐ มกราคม
ถาขึ้นทะเบียน ๓๑ มกราคม เทากับวา ๓๐ วันแรกหายไป จาก ๑๘๐ วัน จะเหลือ ๑๕๐ วัน ทอนลงมา
ถาขึ้นเร็วภายใน ๓๐ วัน ประกันสังคมจะจายเงินนับแตวนั ที่ ๘ มกราคม นับไป ๑๘๐ วัน แตมีขอแมวา
ในระยะเวลา ๑๘๐วันนั้นจะกลับสูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ไปสมัครที่อื่นการประกันตนจะสิ้นวัน
ภายใน ๑๐๐ วัน วันที่ ๑๐๑ จะไมได ๑๘๐ วัน
เปนเรื่องงบประมาณแผนดินไมเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับเรื่องงบ ๒,๐๐๐ บาท
ครั้งเดียวตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนไป เบิกกระทรวงการคลังไมเกี่ยวผูประกันตน อาจยึดถือประกันตน
ประมาณ ๙ ลานกวา
ในดานเลขาธิการรวบรวมขอมูลอยู จะเปนผูชี้แจงให โดยวางมาตรการตาง ๆ ไว จะดู
ใหเรื่องเงินสมทบ รออีกสักนิดจะชี้แจงในคราวตอไป

๖
รัฐชวยเหลือโดยของบประมาณกลางขึ้นเงินเดือนตลอด
สามารถติดตอสอบถาม
sso.go.th ติดตอกองนิติการประกันสังคมได
นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไดแสดงความคิดเห็น กลาวคือ พวกที่ตกงาน
สํานักงานประกันสังคมชวยเหลืออยางไรไดบา ง สิทธิผลประโยชนของพนักงานยังไดเหมือนเดิมหรือไม
ทําตอเองจะไดไหม และมีลดสมทบจาก ๕% เปน ๓ % เปนเชนไร
นายบุญสง คูวรากุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ กลาวถึง เมื่อวานการประกันตน
ผานมติคณะรัฐมนตรีแลว เปนเงินหมื่นกวาลาน มาตรการครอบคลุมถึงไหน
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เงินจํานวน ๒,๐๐๐
บาทไมทราบวาครูและนักการภารโรงไดรับหรือเปลา
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบจากขอมูลที่ไดรับชวยกันผลักดันบุคคลจํานวนหนึ่งให
ชวยเหลือการประกันสังคมใหรับสิทธิประโยชนเหลานี้ไปและคลี่คลายปญหากันออกไป ใหตดิ ตามเปน
ระยะในการเขาถึงคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสิ่งทีต่ าดไมถึงอีกเอยะ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ที่ประชุมพิจารณาศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องมาตรการสงเสริมการเลนเกม
พิวเตอรและเกมออนไลนในโซนสีขาว และการสรางสรรคความคิดของเด็กและเยาวชนในการเลนเกม
คอมพิวเตอร โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาปรึกษาหารือรวมกัน คือ นางลัดดา ตั้งสุภาชัย
ผูอํานวยการกลุมงานเฝาระวังทางวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๕.๒ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
๕.๓ เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวขอบคุณ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

